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In dit deel worden alle overige families van de oude groep
der Bombyciden behandeld, zoodat ons nog de twee groote

families der Agrotidae en Geometridae resten. Deze indeeling

is uitsluitend uit practische overwegingen gevolgd.

De Psychidae zijn overeenkomstig moderner opvattingen

uitgebreid met de z.g. Micro-Psychidae. In overeenstemming
met Rebel (in Spule r, Schmett. Eur., vol. 2, 1906) zijn

de soorten met gevleugelde 9 9 (de Lypusinae) tot de Tinei-

dae gerekend en komen dus in dezen Catalogus niet voor.

Tutt (Brit. Lep., vol. 2, 1900) beschouwt ook deze groep
als Psychidae, doch Burrows noemt in zijn artikel ,,Upon
the suggested Relationships of Psychides", voornamelijk ge-

baseerd op genitaliënonderzoek, Lypusa maurella Fb. nadruk-
kelijk „a Tineid" (Ent. Ree, vol. 36, p. 82, 1924), en be-

vestigt aldus de zienswijze van Rebel. Onze faunistische

kennis van deze familie is nog maar middelmatig en van de
MicrO'Psychidae zelfs zeer slecht.

Een voor Zuid-Limburg belangrijke publicatie verscheen in

1937, nl. het ,, Verzeichnis der bisher in der Umgegend
Aachens gefundenen Macro-Lepidoptera" door wijlen R.

Püngeler (Ins, vol. 51, p. 1—100, 31 Juh 1937). In het

vervolg van den Catalogus zal deze lijst steeds aangeduid
worden als ,,Püngeler". Vooral zijn vangsten op Paffen-

broich, zijn landgoed, 4 km ten westen van Aken, dicht bij

de Nederlandsche grens, zijn van belang.

Drepanidae,

Drepana Schrank.

174. D. falcataria L. Onze gewoonste Drepanide. Overal,

waar de berk veel voorkomt : op zandgronden (ook in de
duinen), op moerassige terreinen, in Zuid-Limburg. Ook een

enkele maal te Amsterdam aangetroffen (Van der Beek,
V. d. M.). 2 gens., de eerste half April tot ver in Juni, de

tweede begin Juli tot eind Aug.
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Var. De typische vorm is okerachtig of hcht bruinachtig

(zie Lambilhonea, 1938, p. 6), een gewone vorm. South, pi.

68, fig. 7.

1. gen. vern. falcatatia L. De lijn, die vanuit de vvl.punt

schuin naar den binnenrand loopt, is breed, veel gepronon-
ceerder dan bij de zomerdieren.

2. gen. aest. tenuistrigatia Lempke, Lamb., 1938, p. 7, pi. 1,

fig. 2. De lijn uit de vvl.punt is dunner, minder opvallend dan
bij de voorjaarsdieren. Het verschil is het sterkst bij de lichte

vormen.
3. ab. pallida Stephan, Iris, 1924, p. 206. Grondkleur zeer

licht, bijna wit. Zie South, pi. 68, fig. 6. Naarden (Z. Mus.) ;

Soest (Lpk. ).

4. ab. intermedia Lempke, Lamb., I.e. Grondkleur bruin.

Alle exx., die donkerder zijn dan de typische vorm, maar niet

tot 5 behooren. Zeer gewoon. South, fig. 3 en 4.

5. ab. infernalis Hoffmann, Ent. Rundsch., vol. 29, p. 158,

1912. Grondkleur zeer donker, waardoor een zekere gelijkenis

met de volgende soort ontstaat. Groesbeek, Soest (Lpk.) ;

Lochem, Arnhem, De Bilt (Z. Mus.).
175, D. curvatala Bkh» Veel lokaler dan de vorige soort.

Wegens de voedselplant, els, veel meer gebonden aan voch-

tiger terreinen. 2 gens., de eerste van de tweede helft van
April tot begin Juni (22-4 tot 4-6), de tweede begin JuU tot

eind Aug. (3-7 tot 29-8).

V i n d p 1. Fr. : Kollum. Dr. : Schoonoord. Ov. : Hengelo,
Markelo, Diepenveen, Bathmen. Gdl. : Nijkerk, Harderwijk,

Putten, Epe, Apeldoorn, Twello, Empe, Boekhorst bij Laren,

Doetinchem. Utr. : Utrecht, Ankeveen, Nichtevegt. N.H. :

Holl. Rading, Hilversum, Drafna, Naarden, Amsterdam
(1918, V. d. M.). Z.H.: Leiden, Voorschoten, Den Haag,
Rockanje, Rotterdam, Dordrecht. Zl. : Burgh. N.B. : Bergen
op Zoom, Ginneken, Breda, Tilburg, Vught, 's-Hertogen-

bosch. Lbg. : Belfeld, Maastricht, Gulpen, Wittem, Epen,
Vijlen, Vaals.

Var. Gering. Een doorgaand verschil tusschen de twee
generaties kan ik niet vaststellen.

Hybr. rebeli Standfuss, Zool. Studien, p. 69, 1898. De
hybride curvatala $ X falcataria 9 stemt in kleur overeen

met curvatala, is daarvan te onderscheiden door het bezit van
de groote donkere vlek aan het einde van de middencel der

wis. van falcataria, hoewel deze bij de hybride kleiner is.

In natura nooit in ons land aangetroffen. In 1907 kweekte
Van der Beek echter 8 5 5 en 6 $ 9 van rebeli, afkom-
stig van uit de rups gekweekte Ankeveensche exx. van cur-

vatula en falcataria (T. v. E., vol. 51, p. III). Hiervan 7 exx.

in coll.-V an der Beek, 2 in coll.-V an der Vaart
en 2 in coll.-Z. Mus.

176. D. harpagula Esp, Slechts van 1 vindplaats bekend.
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waar de soort enkele jaren achtereen is aangetroffen, doch
zich waarschijnhjk niet heeft kunnen handhaven. De Neder-
landsche vhnders dateeren van 22-5 tot 10-6. In Denemarken
en Sleeswijk-Holstein is de soort onbekend ; bij Hamburg
zeer zeldzaam (laatste ex. in 1908); niet bij Bremen; in

Hannover vroeger bij de stad Hann., maar sinds tientallen

jaren niet meer aangetroffen ; in Westfalen zeer zeldzaam ;

in de Rijnprov. alleen bij Elberfeld ; in België zeer twijfel-

achtig, geen enkele zekere vangst bekend ; in Engeland alleen

zeer zeldzaam in de Leigh Woods bij Bristol.

V i n d p 1. N.B. : Omgeving van Breda. In T. v. E., vol.

33, p. XXXV, deelt Hey la erts mee, dat in Sept. 1886
verscheiden rupsen bij Princenhage op Betuia alba werden
gevonden. De vlinders kwamen 5-10 Juni 1887 uit. Ook in

1888 werden eenige rupsen gevonden. In L. Mus. bevinden
zich 12 vlinders' met vindplaats Breda, e.l., van 22-5 tot

9-6-1888, benevens een rups van 17-9-1888. De soort is dus
in elk geval 3 achtereenvolgende jaren bij Breda voorge-
komen.

177. D. lacertinaria L. Door het geheele land op zand-
gronden (ook in de duinen), ook op vochtiger terreinen,

waar veel berk groeit (Oud-Loosdrecht), over het algemeen
echter minder talrijk dan [alcataria. 2 gens., de eerste half

April (12-4) tot ver in Juni, de tweede begin Juli tot in de
tweede helft van Aug. (3-7 tot 20-8).

Var. De typische vorm is geelachtig of geelachtig bruin,

de grondkleur der wis. met talrijke korte bruinachtige streep-

jes bedekt.

1. ab. scincula Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 50, 1800.

Grondkleur grijs of bruingrijs, bedekt met talrijke korte don-
kere streepjes, de 2 dwarslijnen op de wis. sterk ontwikkeld.

Overal in de voorjaarsgen. De Gavere meldt (T. v. E.,

vol. 10, p. 202), dat hij 1 ex. van scincula in de zomergen.
ving tegelijk met een typisch ex. op 3 Juli 1854, maar het is,

gezien de vroege datum, best mogelijk, dat het een laat ex.

van de eerste gen. was.

2. ab. erosala Laspeyres, N. Sehr. Naturf. Freunde, Berlin,

vol. 4, p. 36, 1803 (teste Lep. Cat., pars 49). Grondkleur
der wis. effen okergeelachtig, niet met donkere streepjes

bedekt zooals bij den typischen vorm. In de zomergen. South,

pl. 71, fig. 6.

3. ab. [asciata Lempke, Lamb., 1938, p. 11. Op de wis. is

de ruimte tusschen de 2 dwarslijnen donker gevuld, zoodat
een donkere band ontstaat. Overveen (Z. Mus.). T. v. E.,

vol. 50. pl. 1, fig. 9.

4. ab. impuncta Lempke, Lamb., I.e. Vvls. zonder midden-
stip. Apeldoorn (Z. Mus.) ; Aalten (v. G.) ; Nijmegen (v.

d. M.) ; Tilburg (Van den Bergh).

5. gen. vern. De meeste $ $ en enkele 9 9 behooren tot
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scincula Hb. of zijn trans, exx,, enkele $ $ en de meeste

9 $ zijn typische lacertinaria.

6. gen. aest. Ongeveer de helft der ^ S en 9 9 behoort

tot erosula, de andere helft is typische lacertinaria. Zie ook
Lambillionea, I.e. Belangrijk is de vangst van een erosula te

Oisterwijk op 22-6-1924 (Cold.). Dit wijst óf op een vroege

tweede gen., of de vorm komt ook nu en dan in de voorjaars-

gen, voor.

178. D. binaria Hufn. Door het geheele land in zand- en

boschachtige streken, daarbuiten weinig waargenomen. Waar-
schijnlijk 3 gens., de eerste half April tot einde Juni (21-4 tot

30-6), de tweede begin Juli (8-7) tot eind Aug., waarschijnlijk

tot in Septr., de derde (misschien begin of midden Septr. tot)

begin (6) October (volgens de uitvoerige gegevens van
Cold. ; helaas belet plaatsgebrek het opnemen van zijn prach-

tige tabellen).

V i n d p 1. Fr. : Kollum. Gr. : Groningen. Dr. : Hooge-
veen. Ov. : Enschede, Markelo, Diepenveen, Deventer. Gdl. :

Nijkerk, Leuvenum, Apeldoorn, Twello, Voorst, Empe, Loe-

nen, Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze, Wageningen ; Lochem,

Aalten, Doetinchem ; Bijvank ; Berg en Dal, Nijmegen. Utr. :

Veenendaal, Doorn, Zeist, De Bilt, Bilthoven, Utrecht,

Groenekan, Amersfoort, Soest. N.H. : Hilversum, 's-Grave-

land, Bussum, Valkeveen, Amsterdam (1917, v. d. M.), Drie-

huis, Bloemendaal, Haarlem, Overveen, Zandvoort, Vogelen-
zang. Z.H. : Lisse, Noordwijk, Leiden, Wassenaar, Den Haag,
Scheveningen. N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Ois-

terwijk, Gennep. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Belfeld, Roermond,
Melick, Linne, Rolduc, Voerendaal, Vaals, Epen, Meerssen,

Gronsveld, Maastricht.

Var. 1. gen. vern. binaria Hufn.
2. gen. aest, aestivaria Lempke, Lamb., 1938, p. 12, pi.

1, fig. 7. Kleur minder warm, grijzer; de twee vlekken op

de wis. kleiner; de vlinders zelf ook kleiner, (In Z. Mus.
een 9 van 29-7, Venlo, dat grooter is dan alle andere voor-

jaarsdieren, met groote stippen op de wis. Misschien uit een

overwinterde pop, die pas tegelijk met de tweede gen. uit-

kwam). (Van gen. aut. te weinig materiaal beschikbaar).

3. ab. lilliputaria Strand, Seitz, vol. 2, p. 200, 1911. 9.

wat kleiner dan normaal, veel lichter, bij de wl.punt nauwe-
lijks eenige donkere kleur. Nijmegen (Cold.); Hilversum

(Z. Mus.).
179. D, cultraria F. Door bijna het geheele land op zand-

gronden (ook in de duinen), doch lokaler dan binaria. In

beukenbosschen vrij gewoon, vooral de overdag rondvliegende

$ $ . 2 gens., de eerste eind April tot de tweede helft van

Juni (29-4 tot 22-6), de tweede begin JuU tot begin Septr.

(6-7 tot 3-9).

V i n d p 1. Fr. : Gaasterland, Ov. : Diepenveen. Gdl. :
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Ermelo, Putten, Apeldoorn, Twello (alleen van 1932 tot 1935
in 1 of 2 exx. per jaar). Hoog Soeren, Laag Soeren, Imbosch,
Ellecom, Velp, Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wageningen ;

Vorden ; Bijvank ; Ubbergen, Nijmegen, Malden. Utr. : Ame-
rongen. Doorn, Maarsbergen, Zeist, De Bilt, Bilthoven, Soest-
dijk, Baarn. N.H. : Holl. Rading, Hilversum, Bussum, Naar-
den, Driebuis, Bloemendaal, Overveen. Z.H. : Den Haag,
Rotterdam. N.B. : Bergen op Zoom, Breda. Lbg. : Kerkrade,
Vaals.

Var. 1. gen. vern. cultraria F.

2. gen. aest. aestiva Speyer, Ent. Z. Stettin, vol. 33, p. 109,

1872. Kleiner, enkele $ $ iets donkerder, de meeste ? ? 2

donkere vlekjes op de wis. in plaats van 1. (Een enkele keer
hebben ook voorjaars- $ 9 2 vlekjes, de $ $ hebben in den
regel geen vlekjes of slechts een flauw stipje).

3. ab. [lava Lempke, Lamb., 1938, p. 12. Grondkleur der
vleugels geel. Amerongen (Lpk. ) ; Den Haag (37).

Cilix Lcach»

180. C. glaucata Scop. Op zandgronden (ook in de duinen)
en in boschachtige streken ; nog niet uit het N. bekend ; in

het O. en Z. op licht vaak gewoon. 3 gens., de eerste half

April tot half Juni (13-4 tot 14-6), de tweede van begin Juli

tot midden of soms eind Aug., de derde van eind Aug. tot

7 Septr.

V i n d p 1. Ov. : De Lutte, Albergen, Markelo, Diepenveen.
Gdl. : Putten, Apeldoorn, Twello, De Steeg, Arnhem, Oos-
terbeek ; Zutfen, Lochern, Almen, Ruurlo, Aalten, Terborg,
Doetinchem ; Lobith, Herwen ; Berg en Dal, Ubbergen, Beek-
Nijm., Nijmegen, Groesb.eek ; Wamel, Tiel. Utr. : Doorn,
De Bilt, Utrecht, Amersfoort, Soest, Groenekan, Maarsen.
N.H. : Hilversum, Bussum, Blaricum, Wijk aan Zee, Drie-

huis, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort. Z.H. : Wassenaar,
Den Haag, Dordrecht, Numansdorp. Zl. : Domburg, Goes,
Kapelle-Goes. N.B. : Willemstad, Bergen op Zoom, Breda,
Tilburg, Cuyck. Lbg. : Mook, Plasmolen, Venlo, Blerick,

Roermond, Meerssen, Valkenburg, Kerkrade, Rolduc, Voe-
rendaal, Epen.

Var. 1. gen. vern. obscurata Lempke, Lamb., 1938, p. 14,

pi. 1, fig. 10. Grooter dan de zomergen. ; de ovale vlek in

het midden der wis. bijna zoo donker als die aan den binnen-
rand ; teekening aan den achterrand sterker ; avis. in het

midden met een onscherpen donkeren band.
2. gen. aest. glaucata Scop. Kleiner ; ovale vlek der wis.

veel lichter dan die aan den binnenrand ; donkere band in

het midden der avis. zeer flauw of ontbrekend.

3. gen. aut. obscurata Lempke (vermoedelijk). De weinige
beschikbare herfstdieren zijn donker, maar meer materiaal

moet afgewacht worden.
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4. ab. asiatica Bang Haas, Iris, vol. 20, p. 70, 1907. De
ovale vlek in het midden der wis. ontbreekt. Aalten, Soest

(trans., Lpk. ).

Cymatophoridae.

Habrosyne Hb.

181. H. pyritoides Hufn., 1766 {derasa L., 1767). Door
het geheele land in boschachtige streken, in den regel iets

minder gewoon dan de volgende soort. Meestal 1 gen., half

Mei tot in Aug. (11-5 tot 6-8) ; hoofdvliegtijd in Juli, soms*'

eind Juni beginnend (Cold.). Zeer zelden treedt een partieele

tweede gen. op. Wiss. ving na lange pauze een ex. op
21-9-1925.

V i n d p 1. Gr. : Haren. Dr. : Paterswolde, Assen, Hooge-
veen, Frederiksoord. Ov. : Denekamp, Lonneker, Hengelo,
Almelo, Rijssen, Colmschate, Diepenveen, Deventer. Gdl. :

alle zandgronden. Utr. : De Bilt, Amersfoort, Soest, Lage
Vuursche. N.H. : Gooi, Haarlem, Bloemendaal, Overveen.
Z.H. : Noordwijk, Oegstgeest, Den Haag, Rockanje, Dor-
drecht. Zl. : Goes. N.B. en Lbg. : geheele prov.

Thyatira Hb.

182. T. bâtis L. Door het geheele land in boschachtige
streken, op vele vindplaatsen gewoon. 2 gens., de eerste begin

Mei tot begin Aug. (10-5 tot ± 10-8), de tweede half Aug.
tot half Septr. (15-8 tot 13-9). Gold. merkt op : „Hoofdvlieg-

tijd in Juli, meestal beginnend in de derde decade van Juni

en doorloopend in de eerste decade van Aug. Een niet tal-

rijke voorhoede in Mei op heete dagen. Waarschijnlijk hieruit

stamt een tweede gen. van midden Aug. tot midden Septr."

V i n d p 1. Door het geheele O. en Z. In het W. : Anke-
veen, Bergen, Heilo, Velzen, Haarlem, Goes.

Var. 1. ab. indecorata Turner, Brit. Noct., Suppl. I, p.

12, 1926. De rose kleur van den thoraxrug en van de groote

vlekken vervangen door licht geelachtig. Veenhuizen, Apel-

doorn (de Vos) ; Vorden, Bussum (Z. Mus.) ; Breda (20).

2. ab. juncta Tutt, Brit. Noct., I, p. 2, 1891. De 2 groote

rose vlekken bij de vvl.punt met elkaar verbonden Exx., waar-
bij de vlekken elkaar even raken, komen overal, hoewel niet

talrijk, voor. Een prachtig ex., waarbij de 2 vlekken tot één

groote vlek zijn samengesmolten, van Roermond (Lek.).

Palimpsestis Hb.

183. P. fluctuosa Hb. Uitsluitend op zandgronden en bosch-

achtige terreinen in het O. en Z. 1 gen., tweede helft van
Mei tot half Aug. (23-5 tot 10-8).
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V i n d p 1. Gdl. : Ermelo, Putten, Leuvenum, Tongeren,
Apeldoorn, Twello (zeldzaam), Imbosch, Rozendaal, Velp,

Arnhem, Oosterbeek, Wageningen, Bennekom, Ede ; Lochem ;

Bijvank, Lobith (waarsch. zwerver) ; Nijmegen, Malden, Ha-
tert. Utr. : Amerongen. N.B. : Breda. Lbg. : Plasmolen, Kerk-
rade, Houthem, Eperheide, Vaals.

Var. De typische vorm (Hb., fig. 212) is bont: grijswit

wortelveld, donker bruingrijs middenveld, grijswitte, naar den
achterrand donkerder wordende, gewaterde band, waarin een

witachtige golflijn.

1. ab. concolor nov. ab. Grondkleur eenkleurig donkergrijs,

zonder wit, teekening normaal i). Lochem, Oosterbeek, Nij-

megen (Z. Mus.) ; Bennekom (Lpk. ) ; Vaals (Gold.).

184, P« duplaris L. In bijna het geheele land waargenomen,
vooral in boschachtige streken, maar over het algemeen niet

talrijk. 2 gens., de eerste half Mei tot begin Aug. (13-5 tot

± 10-8), de tweede van tweede helft Aug. tot half Septr.

(22-8 tot 18-9).

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Gaasterland. Gr. : Groningen,
De Punt. Dr. : Hoogeveen. Ov. : Denekamp, Lonneker, Hen-
gelo, Almelo, Markelo, Diepenveen. Gdl. : Veluwe (Twello
ieder jaar enkele). Graafschap en Achterhoek, Nijmegen,
Hatert, Groesbeek, Wamel. Utr. : Amersfoort, Soest, Bilt-

hoven. De Bilt, Utrecht, Nichtevegt. N.H. : Hilversum, Bus-
sum, Amsterdam, Wijk aan Zee, Velzen, Haarlem, Over-
veen. Z.H. : Hillegom, Leiden, Wassenaar, Den Haag, Delft,

Rotterdam, Schiedam, Rockanje. N.B. : Ginneken, Breda,

Rijen, Tilburg, Oisterwijk, 's-Hertogenbosch, Lbg. : Baarlo,

Tegelen, Roermond, Maalbroek, Melick, Borgharen, Kerk-
rade, Bunde, Geulem, Voerendaal, Eperheide, Epen.

Var. Dje typische vorm heeft lichter en donkerder ge-

wolkte wis. met een smallen lichten, soms witachtigen, band
buitenwaarts van het middenveld ( ,, Alae superiores cinereo-

nebulosae, in medio transverse albidiores". Fauna Suec, p.

352, 1761 : ,,Vvls. aschgrijs-gewolkt, in het midden overdwars
meer witachtig"). Onze gewoonste vorm. Keer, pi. 64, fig. 4.

1. ab. britannica Turner, Brit. Noct., I, Suppl., p. 84, 1927.

Grondkleur der wis. lichtgrijs, middenveld donkerder, teeke-

ning onscherp. De gewone Zuidengelsche vorm, bij ons slechts

als ab. South, pi. 39, fig. 1, 2. Lochem, Hillegom (Z. Mus.) ;

Bilthoven (Gold.).

2. ab. obscura Tutt, Entom.. vol. 21, p. 47, 1888. Vvls.

zeer donker met flauwen band aan den wortel. South, I.e.,

fig. 3. Denekamp (de Vos) ; Putten, Apeldoorn, Arnhem,
Renkum, Rockanje (Z. Mus.) ; Soest, Voerendaal (Lpk.) ;

Hilversum (Doets) ; Overveen (5), Utrecht (L. Mus,).

') Fond gris foncé uniforme, sans blanc, dessin normal.
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3. ab. unipunctata Spuler, Schmett. Eur., I, p. 335, 1908.

Vvls. met 1 middenstip. Lonneker, Amsterdam (v. d. M.) ;

Denekamp, Apeldoorn (de Vos) ; Twello (Cold.) ; Groes-
beek, Wamel, Bussum, Wijk aan Zee, Rotterdam (Z. Mus.) ;

Utrecht (L. Mus.) ; Wassenaar (Br.) ; Breda (12).

185. P. (Cymatophora TrJ or Schiff. Hoofdzakelijk op
zandgronden en in boschachtige streken, op vele vindplaatsen

gewoon. 2 gens., de eerste begin Mei tot in Aug. (4-5 tot ±
10-8), de tweede in Aug. (± 10-8 tot 29-8). Cold, schrijft:

,, Voorhoede 4-5 (in Twello 12-5) tot 13-6. Hoofdvliegtijd
1-7 (in 1932 reeds 27-6) tot ongeveer 10-8. Tweede gen.

Augustus, misschien al in de eerste decade."

Var. 1. ab. confluens Closs, Int. Ent. Z., vol. 11, p. 84,

1917. Ronde vlek en niervlek samengevloeid. Algemeen.
2. ab. unimaculata Auriv., Nord. Fjär., p. 77, 1888. De

ronde vlek ontbreekt. Apeldoorn (Z. Mus.) ; Hulshorst, Ha-
tert (Bo.) ; Bijvank (Sch.) ; Soest (Lpk.) ; Laren-N.H.
(Knf. ) ; Blaricum (Doets) ; Bussum (7) ; Rockanje (Mus.
Rd.) ; Roermond (Fr.) ; Tilburg (Van den Bergh).

3. ab. obscura Spuler, Schm. Eur., I, p. 334, 1908. Ronde
vlek ontbreekt, niervlek slechts even aangeduid, vooral bij

gelijkmatig donker bruingrijs getinte exx, Lonneker (v. d. M.);
Colmschate (Hardonk) ; Oldebroek (42), Plasmolen (L.

Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ; De Steeg, Arnhem, Renkum,
Bussum, Breda (Z. Mus.); Soest (Lpk.); Hilversum (Doets).

4. ab. interrupta nov. ab. De lijn, die franjewaarts het

middenveld begrenst, door de niervlek, of de lijn, die het

wortelwaarts begrenst, door de ronde vlek doorbroken, i)

Apeldoorn (Z. Mus. ; hier bovendien 3 exx. zonder vind-

plaats e coll.-V a n Leeuwen); Breda (16).

5. ab. fasciata Spuler, I.e., 1908. Grondkleur donker, mid-

denveld begrensd door scherp afstekende zwartachtige dwars-
lijnen. Aalten (v. G.) ; Breda (19).

6. ab. unifasciata Spuler, I.e. De dwarslijnen buitenwaarts

van het middenveld ontbrekend (of zeer flauw), die binnen-

waarts van het middenveld juist donkerder en daardoor zeer

opvallend. Soest (Lpk.) ; Breda (L. Mus.) ; Epen (Wiss.).

7. ab. discolor Warren, Seitz, vol. 2, p. 327, 1912. Grond-
kleur dof bruingrijs, teekening vaag, de 2 vlekken meestal

echter scherp. Bijvank (Sch.) ; Arnhem (Z. Mus.) ; Soest

(Lpk.) ; Bussum (Van der Weij).

8. ab. marginata Warneckc, Int. Ent. Z., vol. 5, p. 241,

1911. Vvls. zwart vanaf den wortel tot vlak voor de lijn

gevormd door de pijlvlekken, zoodat langs den achterrand

een smalle band van de typische grijsachtige kleur loopt.

Beide kleuren zijn scherp van elkaar gescheiden. Lichte groen-

') La ligne qui borde extérieurement l'aire médiane est coupée par la

tacile reniforme ou la ligne bordant intérieurement cette aire est traversée

par la tache orbiculaire.
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achtige vlekken normaal. Dwarslijnen nog net zichtbaar. Avis.

donkerder dan normaal. Aalten, 2-7-1936 (v. G.). Het eerste

Nederlandsche ex. van de zwarte albingensis-groep !

186. P. (C.) ocularis L. Lokaler dan de vorige soort, op

sommige vliegplaatsen echter niet zeldzaam. Waarschijnlijk

1 gen. van eind Mei tot half Aug. (25-5 tot 19-8). Gold.

schrijft: ,,Hoofdvhegtijd half Juni tot half Juh (16-6 tot

14-7). In 8 opvolgende jaren slechts 5 data vroeger en 2 later.

Eén gen. is blijkbaar regel ; exx. van een tweede gen. zullen

wel hooge uitzondering zijn, in Aug. zag ik de soort

nooit."

V i n d p 1. Fr. : 2 exx, in Z. Mus. met etiket ,, Friesland".

Ov. : Hengelo, Almelo (niet gewoon. Gold.), Diepenveen

(gewoon, Lukkien). Gdl. : Putten, Apeldoorn, Twello (ge-

regeld in 2—12 exx. per jaar), Laag-Soeren, Rheden, Arn-
hem ; Warnsveld, Eefde, Vorden, Aalten, Doetinchem ; Bij-

vank ; Beek-Nijm., Berg en Dal, Nijmegen, Hatert. Utr. :

Zeist, De Bilt, Utrecht, Soest, Maarsen, Nichtevegt. N.H. :

Hilversum, Laren, Bussum, Amsterdam, Schoorl, Bloemen-

daal, Overveen, Zandvoort. Z.H. : Noordwijk, Leiden, Den
Haag, Zevenhuizen, Rotterdam, Hilhgersberg, Dordrecht,

Numansdorp, Oud-Beierland, Oostvoorne, Rockanje. Zl. :

Stavenisse, Haamstede, Kapelle-Goes. N.B. : Bergen op Zoom,
Ginneken, Breda, Tilburg, Deurne. Lbg. : Venlo, Steyl, Roer-

mond, Linne, Kerkrade, Meerssen (vrij gewoon), Maastricht,

Houthem, Voerendaal, Mechelen.

Var. Linné beschrijft den typischen vorm (Syst. Nat.,

XII, p. 837, 1767) als : „alis cinereis fascia pallidiore lineis

nigris terminata ocelloque notata." Ook in de Descriptio

spreekt L. slechts van : ocello parvo albo, pupilla nigra

notata." Dit ,, kleine witte oogje met een donkere pupil" kan
slechts de ronde vlek zijn. De niervlek noemt L. in zijn be-

schrijving niet, zoodat de typische vorm óf geen niervlek óf

een zeer onduidelijke heeft. [Gf. South, p. 88 : ,, sometimes

the lower portion of the 8 is obscure"]. Nederlandsche ty-

pische exx. zijn me niet bekend.

1. subsp. octogesima Hb., Beitr. Schm., I, 1, pi. 1, fig. G,

1786. Ronde en niervlek beide aanwezig. Bijna altijd raken

de vlekken elkaar (ook in H.'s figuur), doch soms staan ze

los van elkaar. Onze hoofdvorm.

2. ab. frankii Boegl, Mitt. Münch. E. G., vol. 10, p. 21,

fig., 1920. Grondkleur der wis. zwartachtig, waartegen de

2 groenwitte vlekken scherp afsteken. De dwarslijnen, die

het middenveld begrenzen, nog duidelijk zichtbaar. Pendant
van de zwarte or-vormen. Deurne (Nies) ; Maastricht (Mus.
M.) ; Meerssen (Rk., hier meer dan de typische vorm) ;

Voerendaal (Br.).

3. ab. clausa nov. ab. De dwarslijnen, die het middenveld
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begrenzen, komen aan den binnenrand samen, i) Numans-
dorp (Z. Mus.).

4. ab. discolor nov. ab. Dwarslijnen flauw of ontbrekend. 2)

Noordwijk (Z. Mus.).
5. ab. confluens nov. ab. Ronde vlek en niervlek vloeien

samien tot 1 vlek. 3) Roermond (Lek.).

6. ab. interrupta Spuler, Schm. Eur., I, p. 334, 1908, De
lijn, die het middenveld wortelwaarts begrenst, door de ronde
vlek, of de lijn, die het franjewaarts begrenst, door de nier-

vlek doorbroken. Apeldoorn, Rotterdam (Z. Mus.) ; Zeist

(Br.).

Polyploca Hb,

187. P. diluta F» Alleen lokaal in het O. en Z. waarge-
nomen, op de vliegplaatsen vrij geregeld, maar tot nog toe

niet talrijk. In Denemarken eenmaal in 1936 in Jutland, ver-

breid op Fünen, in één bosch op Seeland niet zeldzaam, in

een bosch op Lolland. In Sleesw.-Holst. verbreid ; bij Ham-
burg overal, maar niet zeer talrijk ; bij Bremen niet zeldz. ;

bij Hannover sommige jaren gewoon, bij Osnabrück niet tal-

rijk ; in Westfalen en de Rijnprov. lokaal ( P ü n g e 1 e r, I.e. :

bij Aken gewoon). In België zeer lokaal in de oostel. helft.

In Engeland verbreid tot in Zuid-Schotland, het meest in

Z.-Engeland. 1 gen., half Aug. tot half Octr. ( 16-8 tot 17-10).

V i n d p 1. Ov. : Denekamp (div. colls.) ; Hengelo, Mar-
kelo (Btk.). Gdl. : Lochern (Z. Mus.); Nijmegen (Lek.).

Lbg. : Venlo (Z. Mus.); Valkenburg (Mus. M.) ; Epen
(Hardonk).

Var. 1. diluta F. Vvls. donker, de 2 roodbruine dwars-
banden onduidelijk, buitenste dwarsband tamelijk smal, naar

buiten zeer onscherp, langzamerhand overgaande in het grijze

achterrandsveld. Keer, pi. 64, fig. 5. Vorm van zuidelijker

Europa. 2 Nederl. exx. : Hengelo (Van den Bergh) ; Venlo
(Z. Mus.).

2. subsp. hartwiegi Reisser, Z. Oest. E. V., vol. 3, p. 14,

1927. Lichter grijs, de 2 dwarsbanden scherp en duidelijk.

South, pi. 39, fig. 5 en 6. De vorm van N.W. -Europa, waar-

toe ook onze exx. behooren.

188, P, flavicornis L. In de zandstreken van het geheele

land (ook in de duinen), op vele vindplaatsen gewoon. 1

gen., begin Maart tot in de tweede helft van April (3-3 tot

19-4).

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Gorredijk. Gr. : Appelbergen, in

^) Les lignes transversales qui bordent l'aire médiane se joignent au

bord interne.

-) Lignes transversales faibles ou absentes.

^) Les macules orbiculaire et reniforme sont réunies de sorte qu'elles

ne forment plus qu' une seule macule.
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de omgeving van Groningen zeer gewoon (Skm.). Dr. :

Schoonoord, Wijster, Hoogeveen. Ov. : Denekamp, Vasse,
Almelo (niet gewoon. Cold.), Diepenveen (gewoon). Gdl. :

Ermelo, Putten, Leuvenum, Elspeet, Epe, Tongeren, Stroe,

Assel, Apeldoorn, Twello (zeldzaam op licht), Empe, Terlet,

De Steeg, Arnhem, Oosterbeek, Wageningen (zeer gewoon,
Skm.), Bennekom, Ede; Gorssel, Eefde, Korenburgerveen,
Aalten (gewoon), Doetinchem ; Bijvank, Montferland ; Di-
dam ; Berg en Dal, Nijmegen, Hatert. Utr. : Rhenen, Leer-

sum, Amerongen, Doorn, Zeist, De Bilt, Bilthoven, Amers-
foort, Soest (talrijk). N.H. : Hilversum (zeer algemeen,

Doets), Bussum, Amsterdam (8-4-1930, v. d. M.), Santpoort,

Overveen, Aerdenhout. Z.H. : Noordwijk, Wassenaar. N.B. :

Bergen op Zoom, Ginneken, Breda, Tilburg, Oisterwijk, Ge-
mert, 's-Hertogenbosch, Cuyck, Deurne. Lbg : Venlo, Blerick,

Roermond, Maasniel, Linne, Rolduc, Meerssen (één maal),

Vaals.

Var. De typische vorm heeft grijze wis. zonder groen-

achtige of geelachtige tint (,,Alis superioribus cinereis"). Tot
dezen vorm behoort een belangrijk deel onzer exx.

1. ab. anglica Houlbert, Lép. Comp., vol. 18, p. 214, fig.

57, 1921. Vvls. geelachtig groengrijs, costa aan den wortel

en boven de vlekken geelachtig, dwarslijnen duidelijk, zwart-

achtig. South, pi. 39, fig. 7. Op alle vindplaatsen gewoon.
2. ab. galbanus Tutt, Br. Noct., I, p. 6, 1891. Grondkleur

als 1, vlekken licht en onduidelijk, dwarslijnen en avis. zeer

licht. Putten (Z. Mus.) ; Bijvank (Sch.) ; 's-Hertogenbosch

(7) ; Aalten, Amerongen, Soest (Lpk.). Slechts in enkele exx.

3. ab. medionigra Höfer, Verh. zool. -bot. Ges., Wien, vol.

73, p. (193), 1923. Het geheele middenveld der vvls. zwart,

de 2 vlekken scherp afstekend. Deurne, 18-3-36, een prachtig

ex. (Nies).

4. ab. interrupta Houlbert, Lép. Comp., vol. 18, p. 215,

1921. De ronde vlek wortelwaarts uitgerekt, de lijn (of lijnen),

die het middenveld aan die zijde begrenst, doorbrekend.

Twello (Cold.) ; Aalten (Lpk.) ; Elspeet (Z. Mus.).
5. ab. confluens Klemensiewicz, Spraw. kom. Fiz., vol. 46,

p. 18, 1911-12. Ronde vlek en niervlek samengesmolten.
Putten, Oosterbeek, Nijmegen (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de

Vos) ; Aalten (Lpk.) ; Bijvank (Sch.).

6. ab. unimaculata Masi., Polskie Pismo Ent., vol. 8, p. 50,

1929. Alleen de ronde vlek aanwezig. Soest (Lpk.) ; De Bilt,

Breda (Z. Mus.).
7. ab. obsoleta Masi., op. cit., vol. 2, p. 131, 1923. De 2

vlekken bijna geheel onzichtbaar. Putten, Nijmegen, Noord-
wijk, Venlo (Z. Mus.) ; Apeldoorn (6), Wassenaar (9),

Breda (11), De Bilt (L. Mus.) ; Soest (Lpk.) ; Linne (Mus.
M.) ; Denekamp (Mus. Rd.).

8. ab. anguste[asciata Hdm., Ent. Z., vol. 52, p. 48, fig.
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13, 1938. De dwarslijnen, die het middenveld begrenzen,

loopen vanaf de niervlek dicht naast elkaar tot den binnen-

rand, zoodat het middenveld slechts half zoo breed is als

normaal. Bijvank (Sch., type) ; Aalten, Didam, Bennekom
(Lpk.) ; Apeldoorn, Putten, Arnhem, Nijmegen, Oisterwijk

(Z. Mus.).
9. ab. clausa nov. ab. De 2 dwarslijnen, die het middenveld

begrenzen, raken elkaar aan den binnenrand.i) Oosterbeek

(Z. Mus.).
189, P. ridens F, Veel lokaler en zeldzamer dan de vorige

soort, bijna uitsluitend in boschachtige streken in het O. van
het land. 1 gen., tweede helft van April tot tweede helft van

Mei (24-4 tot 21-5). (In Z. Mus. een ex. van Aug. 1891 van
Lochem, in L. Mus. een ex. van Maart 1913 van De Bilt).

V i n d p 1. Gr. : Groningen. Dr. : Paterswolde. Ov. :

Zwolle, Ootmarsum, Markelo, Diepenveen. Gdl. : Ermelo,

Leuvenum, Apeldoorn, Twello (in 1930 en '31 telkens 10

exx. op licht, daarna gemiddeld 1 per jaar), Empe, Arnhem,
Oosterbeek ; Vorden, Lochem, Winterswijk, Aalten ; Bij-

vank ; Lobith ; Nijmegen. Utr. : Austerhtz, Zeist, De Bilt,

Baarn. N.H. : Hilversum, Bussum, Zandvoort. Z.H. : Dor-

drecht. N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Oisterwijk, Cuyck.

Lbg. : Venlo, Tegelen, Roermond, Kerkrade, Vaals.

Var. De typische vorm is donkergroen met witte dwars-

banden. Overal onder de soort, maar veel minder dan de

volgende vorm.
1. ab. xanthoceros Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 205, 1802.

Dwarsbanden okerachtig, grondkleur vaak met iets bruin-

achtige tint. Keer, pi. 64, fig. 8. Onze hoofdvorm.

2. ab. nigricans Spuler, Schmett. Eur., I, p. 336, 1908.

Grondkleur zwart bestoven, lichte teekening haast verdwe-

nen. Markelo (Btk.) ; Twello (Gold.) ; Apeldoorn (de

Vos) ; Arnhem, Nijmegen, Austerhtz, Venlo (Z. Mus.) ;

Zandvoort (Wp.).
3. ab. intermpta-alba Tutt, Brit. Noct, I, p. 7, 1891. In

het midden van het donkere middenveld een witte band van

costa tot binnenrand. Twello (Gold.).

Amatidae«

Amata F.

190, A. phegea L, Verbreid, maar lokaal, in de zand-

streken van N.-Brabant en Midden-Limburg. Ten N. van

de groote rivieren sporadisch, niet als standvlinder. De N.W.-
grens van het verbreidingsgebied loopt precies door het Z.

1) Les lignes transversales qui bordent l'aire médiane se joignent au

bord interne.



(152) NEDERLANDSCHEMACROLEPIDOPTERA. 254

van ons land. In Denem., Sleesw.-Holst., bij Hamburg en
Bremen (hier niet meer sinds 1879) komt de vlinder niet

voor ; in Hannover alleen in de Harz ; in Westfalen bij

Bielefeld (1911) ; in de Rijnprov. alleen bij Kreuznach; in

België in de Kempen (Neeroeteren bij Maaseyck), bij Ant-
werpen, Gent, Walcourt (Namen) en Ortho (Ardennen) ;

niet in Engeland. Phegea komt, ook bij ons, meestal op zeer

beperkte vliegplaatsen voor, maar is daar dan in den regel

talrijk. 1 gen., eerste helft van Juni tot in Aug. (In 1937
groeiden bij een ab ovo kweek enkele rupsen door en lever-

den in Octr, den vlinder, Lpk.).

Vin dpi. Gdl. : Dieren, Aug. 1904 (L. Mus.). N.H. :

Hilversum, 1879 (Z. Mus.) ; Overveen, 1917, talrijke exx.

in een duinpan op distel vliegend (Cannemeyer teste

Toxopeus). Z.H, : Rotterdam, Dordrecht (beide in 1871

en 1872, De Vlinders, II, p. 1137). N.B. : Halsteren, Bergen
op Zoom, Rozendaal, Breda, Rijsbergen, Udenhout, Tilburg,

Helmond, Deurne, Vierlingsbeek. Lbg. : Venlo, Horst, Weert,
Roermond, Muggenbroek.

Var. De vlinder is zeer variabel. Typische exx. hebben
donkere, aan de punt witte sprieten, een blauwachtigen gloed

over de vleugels, op de wis. 6 en op de avis. 2 witte vlek-

ken, op het achterlijf een smallen gelen ring op ring 1 en

een breeden, die aan de buikzijde open is, op ring 5. De
vlekken op de wis. worden als volgt genummerd : 1 basaal-

vlek, 2 bovenste mediaanvlek, 3 onderste mediaanvlek, 4

bovenste antemarginaalvlek, 5 middelste, 6 onderste ; die op

de avis. : 1 basaalvlek, 2 achterrandsvlek.

1. ab. nigroantennalis Obraztsov, Ent. Anz., vol. 16, p. 46,

1936 {nigricornis auct. nee Alph.). Sprieten geheel donker.

Deurne (Lpk.).

2. ab. viridescens Obr., Ent. Rundschau, vol. 53, p. 201,

1936. Vleugels met groenachtigen weerschijn. Overal onder

de soort,

3. ab. uiolascens Obr., I.e. Vleugels met paarsachtigen weer-

schijn. Minder dan 2.

4. ab. orbiculifera Zerny, Lep. Cat., pars 7, p. 81, 1912.

Met zwarte punt midden in vlek 2 der wis. Bergen op Zoom
(alleen rechts, Z. Mus.) ; Deurne (alleen links, Lpk.) ; Til-

burg (idem, Van den Bergh).

5. ab. parvipuncta Rocci, Mem. Soc. Ent. It., vol. 2, p. 10,

1923. Alle vlekken sterk verkleind. Bergen op Zoom (Z.

Mus.). Het ex. mist op den rechter vvl. bovendien vlek 5 en

6, op de avis. vlek 1. Exx. met gereduceerde vlekken zijn,

afgezien van ab. 10, bij ons zeer zeldzaam.

6. ab. arcuata Turati, Atti Soc. It. Sci. Nat., vol. 56, p. 215,

1917. Op de wis. vlek 1 en 3 met elkaar verbonden, zoodat

aan den binnenrand een witte streep ontstaat. Helmond
(L. Mus.).
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7. ab. repicta Tti., I.e. Vlek 4 der wis. in tweeën gedeeld.

Bergen op Zoom, Horst (Z. Mus.) ; Deurne Lpk.).

8. ab. septemmaculata Muller, Int. Ent. Z., vol. 14, p. 77,

1921. Vlek 5 in tweeën gedeeld. Bergen op Zoom (Z. Mus.,

25 exx.) ; Rozendaal (Wiss.) ; Helmond (Wp.).
9. ab. anticipluspuncta Obr., I.e., vol. 53, p. 186, 1936.

Vvls. met extra vlekken (anders dan 7 of 8), meestal com-
binatie van 7 en 8. Bergen op Zoom (Z. Mus., 6 exx.).

10. ab, monosignata Tti., I.e., p. 215, 1917. Vlek 1 der avis.

ontbreekt. Bergen op Zoom, Horst (Z. Mus., 11 exx.);

Rozendaal (8, Wiss.) ; Breda (13) ; Deurne (Lpk.). Over-

gangsexx., waarbij vlek 1 klein is, vrij talrijk, hoofdzakelijk

bij de $ $ .

11. ab. divisa Stauder, Ent. Anz., vol. 1, p. 1 16, 1921. Vlek
1 der avis, in 2 of 3 vlekken gedeeld. Bergen op Zoom, Horst

(Z. Mus.) ; Breda (14, 16) ; Deurne (Lpk.).

12. ab. posticipluspuncta Obr., Ent. Anz., vol. 16, p. 38,

1936. Vlek 1 en 2 der avis. gedeeld of alleen vlek 2, wis.

normaal. Bergen op Zoom (22, Z. Mus.) ; Deurne (Lpk.).

13. ab. pluspuncta Obr., Ent. Anz., vol. 15, p. 291, 1935.

Voor- en avis. beide met extra vlekken. Bergen op Zoom
(Gold., Z. Mus.) ; Rozendaal (Wiss.) ; Breda (18), Horst

(5), Helmond (L. Mus.) ; Deurne (Lpk.) ; Tilburg (Van
den Bergh).

14. ab. puellula Stander, Ent. Anz., vol. 1, p. 115, 1921.

De voorste aehterlijfsgordel ontbreekt. Bergen op Zoom (Z.

Mus.) ; Rozendaal (8. Z. Mus.) ; Breda (13, 16).

15. ab. circumcingulata Obr., Ent. Anz., vol. 16, p. 46, 1936.

De tweede gordel is aan de buikzij de gesloten en omvat het

abdomen geheel. Waarschijnlijk alleen bij de $ $ , daar bij

de ? 9 de gordel aan de Ijuikzijde veel breeder doorbroken

is. Bergen op Zoom (Z. Mus.).

16. ab. Dwergen. Deurne (Lpk.).

Nolidae,

Nola Leach.

191. N. cucuUatella L. Door het geheele land, algemeen.

1 gen., half Juni tot begin Aug. (14-6 tot 5-8).

Var. Sommige exx. hebben het middenveld liehter (wit-

ter) dan gewoonlijk.

1. ab, fuliginalis Stephens, Haust., vol. 4, p. 63, 1834. Vvls.

zwartachtig, wortel en mediaanlijn donkerder. Den Haag,

2 exx. (Hardonk).

Roeselia Hb.

192. R. togatulalis Hb. Zeer lokaal in bosehachtige stre-

ken in het O. 1 gen., eerste helft van Juni tot eind Juh (12-6
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tot 31-7). De rupsen overwinteren nauwelijks half vol-

wassen ( Bo. )

.

V i n d p 1. Gdl. : Putten, Apeldoorn, Arnhem, Renkum ;

Nijmegen, Heumensoord. Lbg. : Venlo, Tegelen.

193. R. albula Schiff. Door bijna het geheele land op zand-

gronden, het meest in de duinen. 1 gen., begin Juni tot mid-

den Aug. (5-6 tot 13-8), soms als groote uitzondering een

zeer particele tweede gen. in Septr. : Wiss. ving 5-9-28 een

gaaf ex. te Zandvoort.
V i n d p 1. Ov. : Almelo, Diepenveen (gewoon). Gdl. :

Nunspeet, Apeldoorn, Twello (gewoon, vaak talrijk), Empe,
Oosterbeek, Bennekom ; Laren, Lochem, Aalten, Varsseveld,

Doetinchem (zeldzaam. Gold.) ; Bijvank ; Lobith ; Nijmegen,

Hatert. Utr. : Rhenen, Soest. N.H. : Wijk aan Zee, Over-
veen. Bentveld, Zandvoort. Z.H. : Noordwijk, Katwijk, Was-
senaar, Scheveningen, Hoek van Holland, Dordrecht. N.B. :

Rijen, Cuyck, Deurne. Lbg. : Venlo, Blerick, Bemelen, Meers-
sen (vrij zeldzaam), Houthem.

Var. De exx. zijn, wat de teekening betreft, vrij variabel.

Bij sommige is slechts een deel van het middenveld bruin.

Een licht ? van Cuyck (Z. Mus.) heeft haast het geheele

franjeveld wit.

1. ab. [ascialis Splr., Schm. Eur., II, p. 123, 1906. Midden-
veld breed, bruin ; franjeveld bruin, door een scherpe, witte

golflijn gedeeld. Onze donkerste exx. Laren-Gdl., Hatert,

Overveen, Venlo (Z. Mus.) ; Bijvank, Lobith (Sch.) ; Twello

(Gold.) ; Meerssen (Rk.).

194. R. strigula Schiff. Vrij lokaal in boschachtige stre-

ken. 1 gen., half Juni tot begin Aug. (15-6 tot 9-8).

V i n d p 1. Ov. : Almelo. Gdl. : Ermelo, Putten, Apeldoorn,

Woeste Hoeve, Arnhem ; Vorden, Lochem, Boekhorst bij

Laren. Utr. : Eemnes. N.H. : Hilversum, Laren, Haarlem.

N.B. : Ginneken, Breda, Oisterwijk, 's-Hertogenbosch. Lbg. :

Venlo, Rolduc.

Var. De grondkleur varieert van lichter tot donkerder

grijs.

Celama Wkr.

195. C. confusalis H. S. Door het geheele land op zand-

gronden en in boschachtige streken, ook in de duinen. 1 gen.,

half April tot in de tweede helft van Juni (11-4 tot 20-6),

soms als groote uitzondering een enkel ex. eener partieele

tweede gen. in Aug.: Twello, 23-8-1935 (Gold.).

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Beetsterzwaag. Dr. : Paterswolde.

Gdl. : Putten, Leuvenum, Apeldoorn, Twello (zelden op

licht), Imbosch, Dieren, Ellecom, Velp, Arnhem, Oosterbeek,

Renkum ; Slangenburg (gewoon, Gold.) ; Montferland, Di-

dam ; Berg en Dal, Nijmegen, Groesbeek. Utr. : Maarsber-
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gen, Zeist, De Bilt, Vechten, Baarn, Soest, Lage Vuursche.
N.H. : Hilversum (zeer algemeen, Doets), Bussum, Naarden,
Muiderberg, Alkmaar, Velzen, Santpoort, Bloemendaal, Over-
veen, Zandvoort, Vogelenzang. Z.H. : Sassenheim, Oegst-
geest. Wassenaar, Den Haag, Dordrecht. N.B. : Bergen op
Zoom, Breda, Oisterwijk, St. Michielsgestel, Cuyck. Lbg. :

Mook, Plasmolen, Venlo, Blerick, Epen.
Var. Sommige exx. zijn vrij donker, zonder echter de

ab. monachalis Hw. te bereiken.

1. ab. pallida nov. ab. Geheel wit, met flauwe dwarslijnen,

overigens zonder teekening. i) Wassenaar (Z. Mus.).
196, C. centonalis Hb. Zandgronden en boschachtige ter-

reinen door het geheele land (ook in de duinen), vrij gewoon.
1 gen., half Juni tot begin Aug. (18-6 tot 6-8), soms enkele

exx. eener particele tweede gen. in Septr. (tot nog toe alleen

bij kweeken, zie VanLeeuwen in Sepp, 2e serie, vol. 4).

V i n d p 1. Ov. : Albergen, Oldenzaal, Lonneker, Almelo.
Gdl. : Putten, Apeldoorn, Twello, Ruurlo, Eibergen, Win-
terswijk, Korenburgerveen, Aalten, Doetinchem, Lobith, Nij-

megen, Hatert. N.H. : Hilversum, Castricum, Wijk aan Zee,
Velzen, Haarlem, Overveen, Zandvoort, Heemstede, Vogelen-
zang. Z.H. : Noordwijk, Wassenaar, Den Haag, Schevenin-

gen. Loosduinen, Hoek van Holland. N.B. : Breda, Rijen, Til-

burg, Boxmeer, Deurne. Lbg. : Mook, Plasmolen, Eperheide.

Var. De typische vorm (Samml. Eur. Schm., Pyr., fig. 15)

heeft witte, met geelachtige (bruinachtige) lijntjes geteekende
wis. zonder donkere velden. Het is dus een zwak geteekende
vorm. De fig. in Seitz, suppl. II, pi. 5 i, is donkerder, maar
moet toch eveneens als typisch beschouwd worden.

1. ab. alfkeni Warnecke, Abh. Nat. Ver. Bremen, vol. 30,

p. 122, 1938. Vvls. eenkleurig wit. Wijk aan Zee (Z. Mus.) ;

Zandvoort (Wiss.).

2. ab. atomosa Bremer, Bull, de 1' Ac. des Sc. de St. Pét.,

1861, p. 491. Vvls. wit met 2 flauw zichtbare dwarslijnen.

Sepp, I.e., pi. 25, fig. 14. Korenburgerveen (Cet.) ; Nijmegen,

Wijk aan Zee, Overveen, Vogelenzang, Scheveningen, Loos-

duinen, Mook, Plasmolen (Z. Mus.) ; Haarlem, Zandvoort,
Heemstede (Wiss.) ; Hatert (Bo.) ; Wassenaar (2), Castri-

cum, Rijen (L. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Noordwijk
(L. Wag.) ; Eperheide (v. d. M.).

3. ab. fasciata Rebel, Berge, 9e ed., p. 421, 1910. Het
geheele middenveld der vvls. bruin. Putten (Van der

Beek) ; Apeldoorn (de Vos) ; Twello (Cold.) ; Barchem
(L. Mus.) ; Overveen (Btk. ) ; Noordwijk (L. Wag.) ; Eper-
heide (v. d. M.).

4. ab. candidalis Stgr., Mém. Rom., vol. 6, p. 258, 1892.

^) Forme à fond blanc ne montrant que de faibles lignes transversales,

le reste est sans dessin.
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Vvls. met breed bruinachtig middenveld, het franjeveld meer
of minder donker bestoven. Winterswijk, Wijk aan Zee,

Overveen, Plasmolen (Z. Mus.) ; Hatert (Bo. ).

5. ab. fumosa Berger, Z. Oest. E. V., vol. 3, p. 13, 1918.

Vvls. eenkleurig bruin, de witte schubbenvlekjes aan den
voorrand en in den regel ook de dwarslijnen blijven duidelijk

zichtbaar. Apeldoorn (de Vos) ; Hatert (Bo. ) ; Loosduinen

(L.Mus.).
6. ab. contrarialis Heydemann, Int. Ent. Z., vol. 27, p. 420,

1933. Kleiner, teekening der vvls. zwartbruin. Onder de soort,

ook in trans. exx. Alle door Van Leeuwen afgebeelde

exx. hebben donker geteekende vvls.

197. C, holsatica Sauber, Typische bewoner van droge
heiden en door het geheele land in de geschikte streken aan
te treffen. 1 gen., eind Juni tot in Aug. (30-6 tot 9-8).

(Luk kien vond 3-5-1937 een ex. te Ellecom, een ver-

rassend vroegen datum).

V i n d p 1. Ov. : Almelo. Gdl. : Putten, Leuvenum, Apel-

doorn, Twello, Laag Soeren, Ellecom, Arnhem, Lochem,
Vorden, Barchem, Aalten, Doetinchem, Lobith, Nijmegen,

Malden. Utr. : Soest. N.H. : Hilversum, Laren, Huizen,

Drafna, Bussum, Amsterdam (13-7-1899, Z. Mus.), Heem-
stede (3-7-1937, Wiss.). N.B.: Zundert, Breda. Lbg. :

Meerssen (zeldzaam).

Var. 1. ab. veducta Lempke, Lamb., 1938, p. 38, pi. II,

fig. 12. Teekening der vvls. sterk gereduceerd. Het type heeft

nog slechts 1 dwarslijn. Putten (Z. Mus.) ; Malden (Bo.).

2. ab. fasciata Lempke, I.e. Vvls. met volledigen donkeren

middenband. Twello (Cold.) ; Arnhem, Soest (Z. Mus.) ;

Aalten (v. G.) ; Malden (Bo.).

3. ab. obscura Lempke, I.e. Vvls. geheel zwartachtig, maar
teekening duidelijk. Malden (Bo.).

Op m. Holsatica is oorspronkelijk beschreven als een vorm
van centonalis (patria: Sleeswijk-Holstein). Boldt kon

echter belangrijke biologische verschillen vaststellen, terwijl

Diakonoff constante verschillen in de uitwendige geni-

taliën vond. De punten van verschil zijn :

1. Holsatica heeft over het midden van de avis. een don-

keren band, die van de costa tot op korten afstand van den

binnenrand loopt (Lamb., 1938, pi. II, fig. 8—̂15; Sepp, I.e.,

fig. 10). Centonalis mist dien band (Lamb., I.e., fig. 1

—

7;

Sepp. fig. 9, 11, 13, 14, 15).

2. Het copulatieapparaat is bij holsatica { $ en $ ) kleiner

en donkerder dan bij centonalis. Volledige zekerheid levert

bij de 5 5 de gnathos, die bij beide soorten duidelijk en

constant in vorm verschilt. Voor uitvoerige bespreking zie

tekst en figuren in Lambillionea, I.e.

3. De rups van holsatica is iets donkerder dan die van

centonalis. De cen^ona/fs-rups vindt Boldt steeds op vrij
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vochtige plaatsen op afgevallen bladeren van berk (soms eik),

doch ze komt zeer waarschijnlijk ook op klaversoorten voor.

De rups van holsatica vindt men in het voorjaar in de jonge
rozetten van Genista pilosa L., soms onder struiken van
Genista anglica L., op droge heiden en leeft daar van de
afgevallen blaadjes van vorige jaren, later ook van de af-

gevallen bloembladeren. De vindplaatsen Lobith en Amster-
dam zijn van afgedwaalde exx. (in de hoofdstad zijn bijna

alle typische heidedieren wel eens aangetroffen !), Heemstede
waarschijnlijk ook. Brem komt daar in elk geval niet voor. i

)

Zie overigens voor uitvoerige behandeling van de 2 soorten

Lambilhonea, 1938, p. 27—38.

Lithosiidae.

Nudaria Hw.

198. N. mundana L. Lokaal, het meest in de duinen. 1 gen.,

half Juni tot eind Juli (16-6 tot 30-7).

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Warga. Gdl. : Nijkerk, Vorden.
Utr. : Amersfoort, Soest. N.H. : Diemerbrug, Amsterdam,
Zaandam, Bergen, Alkmaar, Wijk aan Zee, Bloemendaal,
Haarlem, Overveen, Zandvoort, Vogelenzang. Z.H. : War-
mond, Noordwijk. Zl. : Domburg. N.B. : Breda. Lbg. : Echt,

Maastricht, Meerssen, Gulpen, Epen, Vaals.

Comacla Wkr*

199. C. senex Hb. Lokaal, vooral in eenigszins vochtige

streken. Rupsen soms in aantal uit riet en Molinia gekrabd
aan de oevers van plassen (Bo.). 1 gen., eind Juni tot eind

Juh (29-6 tot 30-7).

V i n d p 1. Fr. : Wartena, Lekkum. Ov. : Almelo, Diepen-

veen. Gdl.: Twello (vrij zeldz.), Wageningen, Aalten, Nij-

megen, Hatert, Diervoort. N.H. : Amsterdam, Vlieland, Wijk
aan Zee, Haarlem, Aerdenhout, Zandvoort, Heemstede.
Z.H. : Den Haag, Hoek van Holland, Rotterdam, Rockanje.

Zl. : Middelburg. N.B. : Breda (in 1871 zeer talrijk, T. v. E.,

vol. 15, p. 120). Lbg.: Plasmolen, Venlo, Gulpen.

Var. De vlinder varieert iets in duidelijkheid van
teekening en in tint.

^) Van Leeuwen schrijft in Sepp (I.e., p. 128), dat zijn ab ovo
kweek van centonalis uit Overveen 1 vlinder opleverde even sterk ge-

teekend als fig. 10 uit Soest (= holsatica \). Dit slaat echter alleen op
de vvl. teekening, niet op den donkeren band van de avis., zooals blijkt

uit zijn exx., die nog in Z. Mus. aanwezig zijn. Het zijn alle echte cen-

tonalis !
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Miltochrista Hb.

200. M. miniata Forster. Gewoon op alle zandgronden
en boschachtige terreinen, ook in de duinen. Waarschijnlijk

in den regel 1 gen. van begin Juni tot begin Aug. (5-6 tot

8-8), doch data buiten Juli komen niet veel voor. In Z. Mus.
zijn 2 gekweekte exx. van 22-9-74 en 1-10-74, zoodat bij

het kweeken in elk geval een (partieele) tweede gen. op-

treedt. Waarschijnlijk treedt die ook nu en dan in natura

op, wat S n e 1 1 e n 's vliegtijdopgave : eind Juni tot in Septr.

zou verklaren. In Z. Mus. een gevangen ex. van Breda,

25-8-1915. Vermoedelijk is dit reeds een ex. van een tweede
gen.

Var. De wis. zijn soms geheel roodachtig, maar meestal

zijn alleen de randen zoo, terwijl het middendeel lichter is.

1. ab. flava De Graaf. Bst., I, p. 234. 1853 (I.e., p. 7. 1851.

nomen nudum). Vleugels geel. Afb. : T. v. E., vol. 13, pi.

6. fig. 6. ..Friesland." 2 exx., Paterswolde. 3 exx.. Den Deyl
bij Leiden. 4 exx. (Z. Mus.) ; Dieren (L. Mus.) ; Den Haag
(2 exx.. Btk.) ; Breda (T. v. E., vol. 15. p. 119 : Ulvenhout-

sche Bosch; een trans, in Z. Mus.).

2. ab. deleta Höfer. Verh. zool.- bot. Ges.. Wien. vol. 73.

p. 193. 1924. Op de wis. ontbreken de basaallijn en de zig-

zaglijn. alleen de rij stippen voor den achterrand is aanwezig.

Nijmegen, Hillegom (trans.. Z. Mus.) ; Princenhage (Wp.).

Philea ZcUcr.

201. P. irrorella Cl. Lokaal, vooral op zandgronden en

in Zuid-Limburg. 1 gen.. tweede helft van Mei tot begin Aug.

(24-5 tot 11-8).

V i n d p 1. Gr. : Groningen. Gdl. : Apeldoorn. Empe, Voor-
stonden. Brummen. Ellecom. Arnhem. Aalten. Gendringen,

Doesburg. Zeddam, Montferland. Nijmegen. Utr. : De Bilt.

N.H. : Haarlem. Z.H. : Wassenaar. N.B. : Bergen op Zoom.
Breda. Lbg : Venlo. Tegelen. Echt. Bemelen. Meerssen (zeld-

zaam). Houthem. Geulem, Schin op Geul, Valkenburg, Wel-
terberg, Eyserberg, Wijlre, Vijlen. Vaals.

Var. 1. ab. nickerli Rbl.. Verh. zool.-bot. Ges., Wien,
vol. 56, p. 6. 1906. Vvls. in het midden dunner beschubd,

geelachtig wit, de randen donkerder geel. Ellecom, Nijmegen,

Venlo, Houthem (Z. Mus.) ; Welterberg (Wiss.) ; Eyser-

berg (Lpk.).

Cybosia Hb.

202. C. mesomella L. In de zandstreken van het geheele

land (ook in de duinen), bovendien in Zuid-Limburg, ge-

woon. 1 gen., eind Mei tot eind Aug. (25-5 tot 25-8).
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Var. De typische vorm heeft hcht crèmekleurig witte

vvls. (,,ahs supra albis", Syst. Nat., X, p. 535), terwijl de

costa en achterrand der vvls., de kop en de halskraag geel

zijn. In Z. Mus. een ex. van Breda met kop en halskraag wit.

1. ab. flava De Graaf, Bst., I. p. 234, 1853 (I.e., p. 7, 1851,

nomen nudum). Vvls. geel. Overal onder de soort, zoowel

bij $ $ als 9 9 en haast even gewoon als de witte vorm.

2. ab. cremella Kroulikovsky, Soc. Ent., vol. 23, p. 18, 1908.

Vvls. witachtig, de zwarte punten aan costa en binnenrand

ontbreken bijna of geheel. Renkum, Bloemendaal (Z. Mus.).

Ook bij den gelen vorm zullen dergelijke exx. wel voorkomen.

3. ab. Dwergen. Amersfoort (Langeveld).

Oeonistis Hb.

203. O. quadra L. Zeer onregelmatig. In den regel uiterst

zeldzaam of zelfs geheel ontbrekend, dan plotseling (het

laatst in 1936) op verscheiden plaatsen talrijk. Zoo ving Rk.

in 1936 te Meerssen op 9 Aug. 5 exx., op 15 Aug. 30 exx.

en op 17 Aug. 11 exx. Pater Prick nam de soort dat jaar

te Maastricht waar op 9, 17, 19, 23, 26, 27 en 29 Aug.
Snellen (De Vlinders, I, p. 153) noemt de soort „ge-

meen". Of hij zijn werk juist in een periode van talrijkheid

schreef, of dat quadra inderdaad vroeger veel geregelder

voorkwam, is niet meer uit te maken. De oorzaak van het

plotseling talrijke optreden in 1936 is niet met zekerheid

bekend. Het is mogelijk, dat de vlinder hier altijd, maar dan

zeer zeldzaam, voorkomt, om onder bijzonder gunstige om-
standigheden plotseling zeer sterk te vermeerderen, maar we
kunnen hier even goed met een geval van immigratie te doen

hebben. Hetzelfde verschijnsel heeft zich in 1936 ook in het

buitenland voorgedaan (zie bijv. Fi eb ig. Mitt. Ent. Ver.

Bremen, 1936). 1 gen., tweede helft van Juni tot begin Septr.

(21-6 tot 5-9).

V i n d p 1. Fr.: Kollum (1901). Gr.: Groningen. Dr.:

Hoogeveen. Ov. : De Lutte (1909), Diepenveen (1936, 3

exx.), Deventer. Gdl. : Nijkerk, Harderwijk, Putten (1888,

1902, 1927. 1929), Apeldoorn (1888, 1890, 1892, 1902),

T/wello (1936, 1937, telkens 1 ex.), Empe, Dieren, Velp

(1905), Arnhem (1871, 1872, 1902). Oosterbeek (1870),

Bennekom (1937, 1 ex.). Ede (1853), Vorden, Lochem
(1890), Aalten (1936), Varsseveld, Doetinchem, Nijmegen

(1878, 1932). Utr. : Doorn. Driebergen (1882), Zeist,

Utrecht (1900. 1905). Soest (1872. 1874, 1879), Baarn (1878,

1888, 1898, 1909), Eemnes (1874), Loosdrecht (1856, 1857).

N.H. : Hilversum ( 1876), Amsterdam (1888. 1901. 1906. 1 ex.

in 1937). Haarlem. Z.H. : Den Deyl, Wassenaar, Den Haag
(1869, 1876), Rotterdam (1890). Dordrecht (1905). Zl. :

Walcheren, Goes, Kapelle (1879, 1888). N.B.: Breda (1869.
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1871, 1873. 1882, 1911), Ginneken (1909), Tilburg (1876).

Lbg. : Venlo, Tegelen (1907), Steyl (1908), Brunssum
(1936), Rolduc (1907), Meerssen (46 exx. in 1936, 2 exx.

in 1937), Maastricht (1936), Epen (1 ex. 1937), Vaals
(1936).

Var. 1. ab. luteomarginata Lbll., Cat. Lép. Belg., p. 370,

1906. Vvls. van het $ eenkleurig geelgrijs zonder den don-
keren achterrand. Ede, Amsterdam (Z. Mus.) ; Meerssen
(Rk.).

2. ab. obscuta Schaw., Z. Oest. E. V., vol. 6, p. 2, 1921.

Geheele vvl. van het $ donker op den gelen wortel na.

Meerssen (Rk.).

3. ab. unipunctata Spuler, Schm. Eur., vol. 2, p. 148, 1906.

9 zonder de donkere vlek aan den binnenrand der vvls.

Een trans, van Wassenaar, waarbij de vlek zeer flauw is

(Z. Mus.).

Lithosia F, 1
)

204. L. depressa Esp. (deplana Esp. nee L. ). In zand-
en boschachtige streken van het geheele land, ook in de
duinen. Vrij lokaal, maar op de vindplaatsen soms in aantal.

1 gen., half Juni tot half Septr. (20-6 tot 15-9). Cold, ving

9-10-33 een gaaf ? te Twello (laat ex. of tweede gen. ?).

V i n d p 1. Ov. : Lonneker, Holten, Diepenveen. Gdl. :

Ermelo, Putten, Leuvenum, Nunspeet, Tongeren, Het Loo,

Apeldoorn, Twello (weinig talrijk). Laag Soeren, De Steeg,

Rozendaal, Velp, Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Bennekom ;

Laren, Aalten, Slangenburg, Montferland, Nijmegen. Utr. :

Amerongen, Soestdijk. N.H. : Hilversum (rupsen veel ge-

klopt uit Abies, Doets), Laren, Bussum, Overveen. N.B.:
Ginneken, Breda, Rijen, Oisterwijk, Overloon. Lbg. : Pias-

molen, Arcen, Venlo, Beesel, Roermond, Susteren.

Var. De soort is duidelijk sexueel dimorph. Het $ (met
fijn gekamde sprieten) heeft grijsachtig gele vvls. en iets

lichtere avis., het $ (met draadvormige sprieten) heeft don-
kergrijze vvls. met gele costa en eenkleurig donkergrijze

avis. 2)

1. ab. unicolora Guenée, Ann. Soc. Ent. Fr., 1861, p. 54.

Vvls. eenkleurig geel. Door den auteur van het ? beschre-

1) Voor dit geslacht kon nog juist gebruik gemaakt worden van de
monografie van Sterneck: ,,Zur Kenntnis von Lithosia F. und Pelosia

Hb." in Z. Oest. E. V., vol. 23, 1938. De soorten zijn volgens deze pu-
blicatie gerangschikt.

^) Het verschil is zoo sterk, dat de oude auteurs ^ en $ als aparte

soorten beschouwden, waarvan de synonymie de volgende is :

$ = deplana Esp., Schmett. in Abb., IV. 1, p. 97, pi. XCIII, fig. 1,

2, 1786; lufeola Hb.. Beitr. Schm., I, 3, p. 11, pi. I. fig. E, 1788 (nee

Samml. Eur. Schm., fig. 92) ; helvola Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 95,

± 1800; helveola O., Schm. Eur., vol. 3, p. 133, 1810.
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ven, maar komt ook bij het $ voor. Putten, Breda, Oister-

wijk, Venlo (Z. Mus.).
2. ab. [oeminea Guenée, I.e. $ van dezelfde kleur als het

$ , avis. ook eenkleurig grijs zonder donkeren achterrand.

Leuvenum (Cold.); Nijmegen (Z. Mus.).
205. L. pygmaeola Dbld. In het geheele duingebied van

Texel tot Walcheren, op de vindplaatsen in den regel ge-

woon. Zoo kwam de soort 25 Juli 1928 in massa te Zand-
voort voor, begin Aug. soms wel 100 exx. per avond (Wiss.).
Bovendien is 1 ex. uit het binnenland bekend. 1 gen., begin

Juni tot eind Aug. (5-6 tot 26-8).

Vindpl. Gdl.: Putten, 25-7-1928, 1 $ (Z. Mus.).
N.H. : Texel, Wijk aan Zee, Driebuis, Haarlem, Overveen,
Zandvoort, Heemstede. Z.H. : Noordwijk, Katwijk, Wasse-
naar, Den Haag, Rockanje. Zl. : Domburg.

Var. 1. pygmaeola Dbld., Zoologist, vol. 5, p. 1914,

28 Octr. 1847. Bijna alle exx. behooren tot den kleinen bleeken
geelgrijzen typischen vorm (ook het $ van Putten). Deze is

verder alleen bekend uit de Belgische duinen en uit de duinen
aan de Engelsche zuidwestkust (Kent en Norfolk), i)

2. f. pallifrons Zeiler. Stett. Ent. Z., vol. 8, p. 339, Nov.
1847. In den regel iets grooter en de grondkleur der vis.

geler. (Keer, pi. 83, fig. 6). Verschillende exx. van pyg-
maeola vormen door hun gelere wis. een trans, naar pallifrons,

terwijl een enkele maal zelfs exx. aangetroffen worden, die

geheel indentiek zijn aan pallifrons : Zandvoort (Btk.) ; Dom-
burg (Z. Mus.).

Het is overigens wel merkwaardig, dat typische pallifrons

alleen lokaal in Denemarken is aangetroffen (op Bornholm,
Falster en Moen, waarschijnlijk uitloopers van de Zweed-
sche exx.), doch verder in het geheele omringende gebied

ontbreekt. In het uiterste Westen heeft de soort zich tot een

zeer specialen duinvorm ontwikkeld (afgezien van het Gel-

dersche $ ), die dus geheel geïsoleerd staat van den hoofd-

vorm, maar die zijn afstamming niet verloochent door af en

toe echte pallifrons-exx. te produceeren. Het zal zeker in-

teressant zijn na te gaan, of er nog een verbinding bestaat

tusschen de Britsch-Nederlandsch-Belgische pygmaeola en de

9 = depressa Esp., I.e., p. 98, fig. 3 ; ochreola Hb., I.e., fig. 96.

De definities, die Seitz van deze namen geeft (vol. 2, p. 65, 1910),

zijn niet juist. Van ochreola Hb. zegt hij :Vvls. ,,fast lehmgelb". H ü b-

n e r ' s fig. is echter een typisch donker 9 . Van helveola O. = helvola

Hb. : ,,fast weiszgelb". De fig. is echter een normaal $ . Van luteola Hb. :

,,von unbestimmter Zwischenfarbe". Maar Hübner zegt zelf, dat zijn

luteola ^ deplana Esp. is. Alle namen zijn dan ook synoniemen en als

aberratie-namen volkomen onbruikbaar.
^) De typonominale vorm komt niet in Zweden voor, zooals opgegeven

wordt in Lep. Gat., pars 26, p. 568, 1922. De bedoelde exx. behooren tot

pallifrons (Nordstrom, Entom. Tidskr., 1925, p. 213—216).
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Fransche palUfrons. i) Het is duidelijk, dat pallifrons met zijn

uitgestrekt vlieggebied (tot ver in Azië) de hoofdvorm en

pygmaeola daarvan een gespecialiseerd ras is, maar tenge-

volge van een prioriteitsverschil van enkele dagen (ik heb dit

in Lambilhonea uitvoerig uiteengezet) moet de soort L. pyg^
maeola Dbld. heeten met subsp. (bij ons ab.) pallifrons Z.

* 206. L. lutarella L. Sporadisch. In Denemarken in Jut-

land (alleen op Diursland, het groote Oostjutl. schiereiland)

en lokaal op Seeland, Moen en Bornholm. In Sleesw. -Hol-

stein sporadisch ; bij Hamburg alleen op droge, met gras

begroeide zandgronden ; ontbreekt bij Bremen ; in Hannover
bij de stad (in den vorm nigrogrisea Peets) ; in Westfalen

vroeger bij Munster ; in de Rijnprov. bij Bingen. Ontbreekt

in België en Engeland. Van Nederlandschen vhegtijd niets

bekend.

V i n d p 1. N.B. : Breda, 2 exx. in L. Mus. (H e y 1 a e r t s

schrijft in T. v. E., vol. 13, p. 148 : ,,Très rare dans Ie Ulven-

houtsche Bosch"). Lbg. : Maastricht (Z. Mus., een oud ex.

uit de coll.- V an den Brandt).
O p m. De verhouding tusschen pygmaeola, pallifrons en

lutarella is pas in 1938 definitief tot klaarheid gebracht door

het genitaliënonderzoek van Diakonoff (in htt. ) , Pier-
ce (in litt.) en Sterneck (I.e.). Hierbij bleek, dat pyg-
maeola niet een vorm was van lutarella, zooals vroeger ge-

meend werd, dat er evenmin 3 aparte soorten waren, doch

dat pygmaeola en pallifrons één soort vormen, lutarella een

andere.

L. lutarella is, als ze niet afgevlogen is, gemakkelijk te

onderscheiden door de prachtige dooiergele kleur, zoowel van

V.- als avis., terv/ijl de voorrandshelft der avis. in den regel

veel donkerder (zwarter) is dan bij pygmaeola-pallifrons en

daardoor veel sterker afsteekt. Bij pygmaeola-pallifrons zijn

de avis, in den regel hchter dan de wis. (ook bij de bleeke

pygmaeola vera soms nog wel te zien). Het voorhoofd van

lutarella is donker, maar dat van pygmaeola-pallifrons is,

niettegenstaande den naam, lang niet altijd hcht, kan zelfs

zoo donker zijn als bij lutarella. Ook bij onze Nederlandsche

pygmaeola komen exx. met licht en met donkerder voor-

hoofd voor. Zie voor de genitaalverschillen vooral de pu-

blicatie van Sterneck. Zie ook de studie over Deensche

pygmaeola-pallifrons en lutarella van Dr. Hoffmeyer
in Flora og Fauna, 1931, p. 137—141.

1) De bekende Catalogue van L homme is hier van weinig nut. Palli-

frons. die als een vorm van lutarella behandeld wordt (met niet geheel

juiste diagnose), wordt opgegeven van Vendée en Deux-Sèvres. Pyg-

maeola wordt (eveneens als vorm van lutarella) vermeld van : Env.

de Paris, Eure et Loire, Indre, Hautes-Pyrénées. Vooral deze vindplaatsen

lijken me zeer onwaarschijnlijk, te meer, omdat de diagnose niet juist is

(,, ailes supérieures jaune pâle, ailes inférieures plus ou moins noires sau-

poudrées de foncé moins l'aire costale", I.e., p. 122).



265 B. J. LEMPKE. CATALOGUSDER (163)

207. L. complana L. In alle zandstreken, ook in de duinen,
maar op lang niet alle plaatsen gewoon. In Twello bijv. komt
de soort veel minder voor dan griseola, terwijl L u k k i e n
in Diepenveen in 12 jaar geen enkel ex. waarnam. 1 gen.,

begin Juli tot half Septr. (1-7 tot 13-9).

Var. De tint der wis. is vrij variabel.

208. L. lurideola Zincken. In boschachtige streken, vooral
in het O. en Z., vrij lokaal, maar op de vindplaatsen in den
regel gewoon. Vliegtijd midden Juni tot half Septr. (17-6 tot

13-9), zoodat het niet uitgesloten is, dat bij de late exx. en-
kele eener tweede gen. zijn.

Vi n d p 1. Fr. : Kollum. Gr. : Groningen. Dr. : Paterswolde
(rupsen tegen eikestammen in het Kluvingsbosch, Skm.),
Schoonoord, Hoogeveen. Ov. : Denekamp, Zwolle, Welsum,
Diepenveen. Gdl. : Nijkerk, Heerde, Twello (gewoon),
Veenendaal ; Gorssel, Zutfen, Almen, Laren, Vorden, Win-
terswijk, Aalten, Zelhem, Doetinchem, Nijmegen. Utr. : Leer-
sum. N.H. : Laren. Z.H. : Rockanje. Zl. : Wemeldinge. Lbg. :

Venlo, Echt, Brunssum, Maastricht, Geulem, Houthem, Ule-
straten, Welterberg, Gulpen, Eperheide, Epen, Vaals.

209. L. griseola Hb, Een onzer gewoonste Lithosia's (maar
in Twello minder dan de vorige), in alle boschachtige streken,

ook op vochtige terreinen, zooals de vennen bij Hatert en den
Plasmolen (zeer talrijk, Bo.), Kortenhoef, Aalsmeer. Bij Al-

melo komt de soort in groot aantal voor, eiken avond kwamen
de vlinders op de lamp, ook bij maan of regen (Cet.). 1 gen.,

eind Juni tot eind Aug. (27-6 tot 27-8).

Var. De kleur der wis. varieert van lichter tot donkerder
grijs.

1. ab. flava Hw., Lep. Brit., p. 147, 1809. Vvls. geel in

plaats van grijs. Zeldzaam. Rijs, Hilversum, Numansdorp,
Rockanje (Z. Mus.) ; Aalten (v. G.) ; Muiderberg ( v. d.

M. ; Z. Mus.) ; Aalsmeer (Pt.) ; Nederhorstdenberg, Breda
(L. Mus.).

210. L. sororcula Hufn, Voornamelijk in boschachtige
streken, vrij lokaal. 1 gen., tw^eede helft van April tot eind

Juni (24-4 tot 28-6).

V i n d p 1. Dr, : Norg. Ov. : Hengelo, Markelo, Diepen-
veen. Gdl. : Putten, Gortel, Apeldoorn, Twello (geregeld,

maar meest niet talrijk), Brummen, Dieren, Velp, Wolfheze,
Bennekom, Vorden, Ruurlo, Aalten. Slangenburg, Bijvank,

Nijmegen, Hatert. Utr. : Soest. N.H. : Schoorl, Overveen.
Z.H. : Lisse, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht. Zl. : Haam-
stede. N.B. : Ginneken, Breda, Ulvenhout, Princenhage,

Hondsdonk, Helvoirt, Oisterwijk, Deurne. Lbg. : Plasmolen,

Venlo, Roermond, Kerkrade, Meerssen (vrij zeldzaam),

Houthem, Epen.
Var. 1. ab. flava nov. ab. Vvls. geel in plaats van oranje-
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geel.i) Weldam—Markelo (L. Mus.) ; Gortel, Bijvank

(Gold.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Putten, Arnhem, Rotterdam,
Venlo (Z. Mus.) ; Deurne (Lpk.).
* 211. L. bipuncta Hb» Slechts van 1 vindplaats bekend in

3 volkomen gave exx. Eén der onverklaarbaarste vangsten,

die ooit in ons land gedaan zijn. Volgens S e i t z komt de
soort slechts in Zuid- Afrika (Kaapland, Natal) voor, mis-

schien ook in Indie, terwijl slechts enkele exx. in Zuid-Europa
(Italië en Spanje) zijn waargenomen. Dr. Sterneck, die

1 der 3 exx. heeft kunnen onderzoeken, meent, dat het in-

tensieve handelsverkeer tusschen Nederland en Z. O. -Azië
misschien een verklaring voor de vangst in ons land kan
zijn. De determinatie is geschied met Seitz, daar noch
Sterneck noch ik over exx. konden beschikken. Intusschen

is de soort onmiddellijk te herkennen aan 2 groote zwarte vlek-

ken op de wis., 1 aan den voorrand en 1 boven den binnen-

rand, precies als bij het ç van O. quadra L. Bij onderzoek van
het copulatie-apparaat bleek dit zoo sterk te verschillen van
alle bestudeerde Lithosia's, dat de soort naar Sterneck 's

meening minstens in een apart subgenus thuishoort. Voor
bijzonderheden verwijs ik naar zijn publicatie. De heer Witt-
pen, die de vlinders zelf gevangen heeft, heeft ze altijd

aangezien voor exx. van P. muscerda Hufn., omdat dit ten-

slotte de eenige Nederlandsche Lithosia-achtige vlinder is

met gevlekte wis.

Vin dpi. N.H. : Zandvoort, 25 JuU 1900, 3 exx. (Wp.).
De dieren zaten tegen rieten omheiningen van aardappel-

veldjes in de duinen. ^
)

Pelosia Hb.

212. P. muscerda Hufn. In boschachtige streken, zoowel
op droge als vochtige gronden, in heidestreken en in de
duinen, 1 gen., half Juni tot half Septr. (18-6 tot 19-9;

de late vangsten exx. eener tweede gen. ?).

V i n d p 1. Fr. : Beetsterzwaag, Rijs. Gr. : Groningen.
Dr. : Eelde, Rolde, Schoonoord, Hoogeveen. Ov. : Dene-
kamp, Lonneker, Hengelo, Almelo (talrijk, Cet.), Diepen-
veen. Gdl. : Veluwe (Twello weinig). Graafschap en Achter-
hoek, Bijvank, Malden, Hatert (talrijk, Bo.). Utr. : De Bilt,

Soest, Lage Vuursche, Groenekan, Loosdrecht, Kortenhoef
(veel, Doets), Nichtevegt. N.H. : Hilversum, Laren, Bussum,
Wijk aan Zee. Haarlem, Overveen, Zandvoort, Heemstede.
Z.H. : Hillegom, Noordwijk, Leiden, Wassenaar, Rockanje,

^) Ailes antérieures jaunes au lieu de jaune-orange.

2) Ik wijs er in dit verband op, dat het eenige op het oogenblik uit

ons land bekende ex. van Rhodometra sacraria L., ook een Afrikaansche
soort, eveneens in het duingebied werd gevonden en ook gave franje had.
Wel een merkwaardige overeenstemming !
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Dordrecht. Zl. : Domburg. N.B. : Ginneken, Breda, Bürgst,

Princenhage, Oisterwijk, Vught, Deurne. Lbg. : Plasmolen
(talrijk, Bo.), Venlo, Tegelen, Baarlo, Roermond, Maasniel,
Heerlen, Voerendaal.

Var. Het aantal zwarte vlekjes op de wis. is zeer ver-

anderlijk.

1. ab. immaculata Oudemans, T. v. E., vol. 42, V. p. 20,

1899 {concolor Schultz, Ent. Z., vol. 22, p. 183, 1909). Vvls.

zonder zwarte vlekjes. Fig. : T. v. E., vol. 40, pi. 12, fig. 2.

Beetsterzwaag (F. F.) ; Hengelo (Btk.) ; Tongeren (links,

Hardonk) ; Apeldoorn (de Vos) ; Nijmegen (Onze VI., p.

70) ; Oisterwijk (Z. Mus.).

Atolmis Hb.

213. A, rubricollis L, Vooral in boschachtige streken (ook
in de duinen), maar ook daarbuiten aangetroffen. 1 gen.,

eind Mei tot half Juh (22-5 tot 19-7). Midden Juni 1933

vloog de vlinder bij Delden in vollen zonneschijn in aantal

om de toppen van alleenstaande oude pijnboomen (Cold.)

V i n d p 1. Fr. : Bakkeveen, Oranjewoud. Gr. : Groningen
Slochteren. Dr. : Paterswolde, Hoogeveen. Ov. : Almelo
Delden (Twente geregeld, soms talrijk. Cold.), Ommen, Mar-
kelo, Nijverdal, Holten, Diepenveen. Gdl. : Putten, Elspeet

Nunspeet, Hoog Soeren, Apeldoorn, Twello (op licht vrij

geregeld, maar niet talrijk), Empe, Ellecom, De Steeg, Arn-
hem, Oosterbeek, Wolfheze, Bennekom (talrijk. Cet.), Ede
Zutfen, Aalten, Varsseveld, Slangenburg, Bijvank, Montfer-

land, Didam, Nijmegen, Hatert, Groesbeek. Utr. : Doorn
Zeist, De Bilt, Soest, Baarn. N.H. : Holl. Rading, Hilversum

Bussum, Amsterdam (1936 v. d. M., 1937 Jonker), Bergen

Castricum, Santpoort, Bloemendaal, Haarlem, Overveen
Z.H. : Warmond, Noordwijk, Wassenaar, Den Haag, Sche-

veningen, Rotterdam, Hillegersberg. N.B. : Ginneken, Breda
Hondsdonk, Deurne. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Brunssum
Kerkrade, Epen, Meerssen.

Var. 1. ab. flavicollis Neub., Soc. Ent., vol. 17, p. 155

1902. Halskraag geel in plaats van rood. Apeldoorn (L. Mus.)

Arctiidac.

Coscinia Hb,

214. C. striata L. Op zandgronden, ook in de duinen.

Zeer lokaal, maar op de vindplaatsen soms in aantal. 1 gen.,

begin Juni tot in de tweede helft van Aug. (4-6 tot 22-8).

V i n d p 1. Gr. : Groningen (Onland). Ov. : Zwolle. Gdl. :

Nijkerk, Harderwijk, Putten, Nunspeet, Uddel, Laag Soeren,

Wolfheze, Wageningen, Bennekom ; Drempt, Doesburg.
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Utr. : Leersum, Driebergen, Amersfoort, Soest. N.H. : Hil-

versum, Bussum, Huizen, Valkevcen, Haarlem, Bloemendaal.

Z.H. : Katwijk, Leiden (Den Deyl), Wassenaar, Den Haag.
N.B. : Breda. Lbg. : Arcen.

Var. Literatuur : Warnecke, Iris, 1924, p. 149 en volg.

1. ab. pallida Butler, Trans. Ent. Soc. London, 1877, p. 360.

Op de wis. ontbreken de donkere strepen, alleen de 2 midden-

celvlekken zijn aanwezig. Groningen, Bussum, ,, Zuid-Hol-

land" (Z. Mus.) ; Breda (15, 18).

2. ab. laetilica Stauder, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat., vol. 25,

p. 165, pi. II, fig. 11, 1910. Vvls. eenkleurig geelachtig,

zonder strepen en middencelvlekken. Breda (19).

215. C, cribrarla L. Op zandgronden, vooral heidestreken

en duinen. Er zijn echter ook enkele vindplaatsen op voch-

tiger gronden bekend. 1 gen., begin Juni tot in de tweede

helft van Aug. (9-6 tot 22-8).

V i n d p 1. Dr. : Frederiksoord. Ov. : Markelo, Diepen-

veen. Gdl. : Putten, Leuvenum, Nunspeet, Apeldoorn, Twel-
lo (geregeld, maar niet talrijk), Empe, Rhederhei, Velp,

Oosterbeek, Wolfheze, Wageningen, Bennekom ; Zutfen,

Vorden, Lochern, Laren, Aalten ; Hatert. Utr. : Leersum,

Amerongen, Maarsbergen, Driebergen, Zeist, De Bilt, Bilt-

hoven, Soesterberg, Soest. N.H. : Hilversum, Laren, Bussum,

Drafna, Texel, Wijk aan Zee, Driehuis, Bloemendaal, Haar-
lem, Overveen, Naaldenveld, Zandvoort, Heemstede. Z.H. :

Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Den Haag, Hoek van Hol-

land, Rockanje, Zevenhuizen (polderland ! T. v. E., vol. 39,

p. 75). Zl. : Haamstede, Domburg, Serooskerke (Br., 1937,

op kleigrond). N.B. : Bergen op Zoom, Rozendaal, Ginneken,

Breda, Tilburg, Oisterwijk, Deurne. Lbg. : Mook, Arcen,

Venlo, Tegelen, Melick, Susteren, Brunssum, Meerssen

( zeldzaam )

.

Var. De vlinder komt bij ons in 2 vrij scherp van elkaar

gescheiden rassen voor, een duinras en een heideras. Het
laatste bleek mij bij kweeken constant te zijn, terwijl Br. een

kolonie van het duinras te Serooskerke op kleigrond aantrof,

op ongeveer 5 km van de duinen, zoodat ook dit ras bij nader

onderzoek wel constant zal blijken te zijn. Geen van beide

rassen stemt overeen met den typonominalen vorm, die bij

ons slechts aberratief optreedt.

1. ras anglica Oberthür, Lép. Comp., vol. 5, p. 171, fig.

735, 736, 1911. De stippen op de vvls. uitgevloeid tot lengte-

stralen evenwijdig aan de aderen. Meestal is de witte grond-

kleur gebleven, maar soms is ook deze verdonkerd. Het don-

kere ras onzer heidestreken (ook die van N.W.-Duitschld.,

België en Engeld.), soms als ab. in de duinen : Driehuis (Van
Berk) ; Zandvoort (Wp.) ; Rockanje (Z. Mus.).

2. ras arenaria Lempke, Lamb,, 1937, p. 150, pi. 10, fig.

5, 6. Vvls. met fijne zwarte stippen, die vaak gereduceerd
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in aantal zijn ; avis. lichter, de wortelhelft (of nog meer)
lichtgrijs. Het lichte en iets kleinere duinras. Als ab. nu en dan
onder het heideras : Putten, Houthem, beide 1 S (Z. Mus.).

3. cribrarla L. Vvls. met vrij groote, bijna geheel vrij staan-

de stippen. Keer, pi. 82, fig. 2. Als vrij zeldzame ab. hier en
daar onder het heideras. Hatert (Bo.) ; Soest (Lpk.) ; Hil-

versum, Venlo (Z. Mus.).
4. ab. unicolor Closs, Int. Ent. Z., vol. 10, p. 39, 1916.

Vvls. geheel wit, zonder stippen. Ab. van het duinras. Schoorl

(Wiss.) ; Den Haag, Domburg (Z. Mus.) ; Haamstede,
Serooskerke (Br.).

Utetheisa Hb,

216. U. pulchella L. Niet inheemsch. Evenals in het om-
ringende gebied een zeer zeldzame immigrant. In Denemar-
ken lang geleden 1 ex. in N. Jutland. In Sleesw.-Holst.

niet waargenomen ; bij Hamburg zeer zeldz. ; bij Bremen eens

vòòr 1879; in Hannover een gaaf 9 6-10-1892 bij Menslage
(Osnabrück) ; in Westfalen 1 ex. in 1893; in de Rijnprov.

eenige malen als trekker. In België de laatste jaren alleen

een ex. te Cortenberg. In Engeld. zeer zeldzaam, maar toch

wat meer dan bij ons. De weinige beschikbare data wijzen

op 2 gens.

Vin dpi. Ov. : Olst (Onze VI., p. 74). Gdl. : Beek bij

Nijmegen (I.e.) ; Nijmegen, 15-10-1876 (T. v. E., vol. 34.

p. XXIV). Z.H. : Rotterdam, 7-6-1892, een prachtig gaaf ? ,

waarvan niet aangenomen kan worden, dat het is komen
toevliegen (Z. Mus.).

Var. 1. subsp. pallida Spuler, Schm. Eur., II, p. 143, 1906.

De noordelijker vorm is kleiner, de roode en zwarte teekenin-

gen zijn bleeker, de avis. zijn matter, grijszwart geteekend.

Hiertoe behoort het $ van Rotterdam, evenals dat van Beek.

Volgens S p u 1 e r is pallida in Z. W.-Duitschland in-

heemsch. 1)

Phragmatobia Stephens.

217. P. fuliginosa L. Door het geheele land, vooral in

boschachtige streken. Waarschijnlijk 3 gens., de eerste begin

Mei tot in de tweede helft van Juni ( 1-5 tot 23-6), de tweede

begin Juli tot eind Aug. {7-7 tot 27-8), terwijl nu en dan

nog exx. van een derde gen. half Septr. tot half Octr. voor-

komen. In 1937 ving v. G. een ex. op 15-9 na een pauze van

1) Pierce bericht mij zoo juist, dat pulchella in een aantal soorten

uiteenvalt, waarvan de $ $ echter niet of zeer moeilijk zijn te onder-

scheiden. Het ex. van Beek (in Zool. Lab. Utr.) en dat van Rotterdam

zijn beide $ $ . De andere kon ik niet achterhalen. Voorloopig moeten

dus alle exx. als pulchella beschouwd worden.
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29-7, in 1933 kweekte Tolman een ex., dat 14-10 uit-

kwam. [De Gavere schrijft (T. v. E., vol. 10, p. 199),

dat nu eens de rups, dan weer de pop overwintert en dat

in beide gevallen de vlinder in Mei uitkomt. Ik heb hiervan

geen bevestiging kunnen vinden. De algemeene ervaring is,

dat de volwassen rups overwintert.]

V i n d p 1. Gr.: Appelbergen (ten Z. van Groningen
overal, Skm.). Dr. : Paterswolde, Norg, Schoonoord, Hoo-
geveen. Ov. : Steenwijk, Lonneker, Hengelo, Almelo (gewoon.

Cet.), Markelo, Diepenveen, Deventer. Gdl. : Veluwe, Graaf-

schap en Achterhoek, Montferland, Didam, Herwen, Lobith,

Nijmegen en omgeving. Utr. : overal op zandgrond. N.H. :

Gooi, Muiden, Amsterdam, Wijk aan Zee, Velzen, Santpoort,

Haarlem, Overveen, Zandvoort. Z.H. : Hillegom, Katwijk,

Leiden, Rijswijk, Rotterdam, Woerden, Dordrecht. Zl. :

Haamstede, Domburg, Serooskerke, Kapelle-Goes. N.B. :

Bergen op Zoom, Ginneken, Breda, Tilburg, Oisterwijk,

's-Hertogenbosch, Nuenen, Engelen, St. Michielgestel, Deur-
ne. Lbg. : geheele prov. (Meersseri zeer gewoon).

Var. Linné beschrijft den typischen vorm (Syst. Nat.,

X, p. 509) als: ,, alis def lexis fuliginosis puncto nigro ;

inferioribus rubris nigro-maculatis." Dus wis. roetkleurig of

donkerbruin, avis. rood met zwarte vlekken langs den achter-

rand. Deze vorm komt overal voor, maar is in den regel niet

talrijk.

1. ab. marginata Tutt, Ent. Ree, vol. 15, p. 64, 1903. Langs
den achterrand der avis, een doorloopende zwarte band,

overigens zijn ze rood. Overal onder de soort, wat meer dan

de typische vorm.

2. ab. intermedia Tutt, I.e., p. 63. Als 1, maar bovendien

is de geheele voorrandshelft der avis, zwart, zoodat alleen

aan den binnenrand een breede roode driehoek overblijft.

De gewoonste vorm. Keer, pi. 79, fig. 12 ; South, pi. 80, fig. 1.

3. ab. typica-rufa Tutt, I.e., p. 62. Grondkleur der wis.

mooi licht roodbruin. Overal, maar niet talrijk ; onafhankelijk

van de kleur der avis. Door Tutt oorspronkelijk van den

Schotschen vorm {borealis Stgr.) beschreven.

4. ab. impuncta nov. ab. Vvls. zonder zwarte stippen aan

het einde der middencel. i) Utrecht (L. Mus.), Breda (21).

5. ab. kolari Dioszeghy, Mitt. Siebenb. Ver. f. Naturw. zu

Hermannstadt, 1932, p. 127 {punctata Salerou, Lamb., 1935,

p. 86). Aan den achterrand der vvls. 1 of meer zwarte vlek-

jes. Twello (Cold.) ; Hilversum (Wp.).
6. ab. Dwergen. Wijk aan Zee (Wp.).
Terato 1. ex. Linker vleugels te klein, de wis. boven-

dien te smal. Zandvoort (Pt.).

^) Ailes antérieures sans les taches noires discales.
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Parasemia Hb*

218. P. plantaginis L. Met zekerheid uitsluitend in Zuid-
Limburg ; daar lokaal, maar op de vliegplaatsen vrij gewoon.
1 gen., eind Mei tot half Juli (27-5 tot 15-7). [Bij kweeken
treedt altijd een gedeeltelijke tweede gen. op, die van Aug.
tot Octr. (23-8 tot 21-10) uitkomt. Zeer waarschijnlijk zal

deze gen. ook in natura wel voorkomen, maar ze is tot nog
toe niet waargenomen, ook al, omdat in Septr. weinig in het

krijtgebied verzameld is.]

V i n d p 1. [? Gdl. : Dieren (Bst., I, p. 235: ,,Eene reeks

van jaren geleden eenmaal in het Dierensche bosch", teste

Ver H u e 1 1. Zeer twijfelachtig.] Lbg. : Maastricht (St.

Pietersberg ) , Mechelen, Epen, Vijlen, Vaals.

Var. Het typische $ heeft gele, het ç roode avis.

1. ab. hospita Schiff., Syst. Verz., p. 316, 1776. $ met
witte grondkleur der avis. Op alle vindplaatsen. Ongeveer
een vijfde der $ $ behoort er toe.

2. ab. aurantiaca Schaw., Mitt. Münch. E. G., vol. 14, p.

115, 1924. Grondkleur der avis. van het ? oranjegeel. Maas-
tricht, Epen, ,, Limburg", 3 $ 9 (Z. Mus.) ; Vaals (Gold.,

ook een $ ).

3. ab. rubtocostata Gloss, Int. Ent. Z., vol. 8, p. 200, 1915.

Voorrand der wis. van het 9 rood. Vaals (Z. Mus.). (Bij

normale 9 9 zijn zoowel de costa als de subcosta rood ; bij

het bedoelde ex. is de geheele ruimte tusschen beide aderen

rood).

Spilarctia Butler.

219. S. lubricipeda L., 1758 {lutea Hufn., 1766). Vheg-
tijd half Mei tot half Aug. (18-5 tot 10-8). vrij zeker toch

slechts 1 gen. Door het geheele land algemeen, ook bekend
van Texel.

Var. 1. ab. hipperti Lbll., Ann. Soc. Ent. Belg., 1903, p. 7.

$ met de lichte grondkleur van het 9 . Delden (v. d. M.) ;

Putten (Z. Mus.) ; Berg en Dal, Hillegersberg (Bo. ) ; Hil-

versum (L. Mus.).
2. ab. unicolor Homberg, Buil. Soc. Ent. Fr., 1907, p. 71

{denigrata Schultz, Ent. Z., vol. 22, p. 183, 1909). Op de

bovenzijde ontbreken alle vlekken, behalve op de wis. de

costaalvlek het dichtst bij den wortel. Meestal in zwak ge-

vlekte trans. exx. Deventer, 9 (Gold.) ; Zutfen (J.. Wag.) ;

Haarlem, Den Haag, Rotterdam (3 zeer zwak geteekende

9 9 , Z. Mus.) ; Herwen, Lobith (Sch.) ; Breda (50).

3. ab. paupera Hoffman, Int. Ent. Z., vol. 5, p. 227, 1911

{semiunicolor Vorbrodt, Mitt. Schweiz. E. G., vol. 12, p. 493,

1917). Vvls. normaal, avis. op de bovenzijde zonder vlekken.
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Amsterdam, $ (Z. Mus.) ; Den Haag (26) ; Hillegersberg

(Bo.).

4, ab. fasciata Tugwell, Entom., vol. 27, p. 95, p. 205, fig.

4, 1894. Op de wis. een door de lichte aderen doorsneden
zwarte band, die vanaf ongeveer twee derden van de costa

(de tweede costaalvlek) met een boog naar de vlek loopt,

die zich aan den binnenrand bij den binnenrandshoek bevindt.

Op de avis. een submarginale band van groote donkere vlek-

ken (als bij South, pi. 77, fig. 6 ; de vvl.teekening is echter

die van ab. eboraci Tugwell). Wijster, $ (Beijerinck) ; Haar-
lem, è, Amsterdam, Rijnsburg, 2 ? ? (Z. Mus., 3 pracht-

exx.). Bovendien enkele trans, exx., die wel de vvl.teekening

van fasciata hebben, doch bij welke de avis. minder sterk ge-

teekend zijn : Amsterdam (2 5 S , 1 ? , Z. Mus. ; 1 5 , v. d.

M. ; 1 $, Van der Beek; $, 24), Duivendrecht, ? (Van
der Beek).

5. ab. zatima Cramer, Uitl. Kap., vol. 4, p. 182, pi. 381,

fig. F, 1782. Voorrand, binnenrand en geheele buitenhelft

der wis., en de avis. bijna geheel, zwartachtig, door de lichte

aderen doorsneden. South, pi. 77, fig. 7 en 8.

Hoewel Cramer als vindplaats Suriname opgeeft, is

het door hem afgebeelde ex. zonder twijfel een Nederlandsch
dier geweest. De beide meest bekende vindplaatsen van dezen
merkwaardigen vorm, Engeland en Helgoland, kunnen niet

in aanmerking komen. In Engeland werd de vorm pas bekend
gemaakt door H a w o r t h, die haar beschreef als ab. ra-

diata in Trans. Ent. Soc, I, p. 366, 1809—12, terwijl Gä d-

k e, de bekende ornitholoog, zatima in 1863 op Helgoland
ontdekte. Dat het ex. misschien wel uit Zeeland afkomstig

zou zijn (Onze VI., p. 78), is echter slechts een veronder-

stelling van Ter Haar. Met zekerheid valt hieromtrent

niets te zeggen. Van belang is nog de volgende zinsnede

van Cramer (I.e.) : ,,In het Kabinet van den Hoog Wel-
geb. Heer Baron Rengers bevindt zich eene Nagt-Kapel,
welke in de Baronnie van Breda is gevangen en met deze

veele overeenkomst heeft." In L. Mus. bevindt zich een prach-

tige serie van 12 exx., ab ovo gekweekt door Heylaerts
in 1884 met vindplaats Breda. Nooit heeft H. echter deze

serie vermeld, zoodat ze van dezen entomoloog niet als be-

trouwbaar beschouwd kan worden. In Mus. M. bevindt zich

1 ex. met etiket : „Vermoedelijk uit Limburg".
Zatima is vermoedelijk wel in het W. terug te vinden,

vooral in verband met de verbreiding van den vorm. Of het

voorkomen van ab. fasciata als een aanwijzing hiervoor be-

schouwd mag worden, is niet zeker. Deze vorm verkreeg

Tugwell niet door kruising van zatima met typische lu-

bricipeda, zooals South schrijft (p. 152), maar door selec-

tie van 2 vlinders, die minder sterk de fascza^a-teekening
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vertoonden. Intusschen stamden de poppen uit Yorkshire,

waar ook zamita voorkomt.

Waar zatima aangetroffen wordt, treedt zij altijd in een

zeer gering percentage op. Zoo verkreeg Bredemann
op Föhr van 50 rupsen 1 zatima ( Wa r n e c k e, Die Heimat,

1933, p. 154). Alleen massale kweeken zullen den vorm dan
ook te voorschijn kunnen doen komen. In hoofdzaak komt
hij aan de Noordzeekusten voor. Wa r n e c k e schrijft

(I.e.) : ,,Nach meiner Ansicht... handelt es sich bei zatima

um eine sehr alte Form des Nordseegebietes, um eine Form,
die schon vorhanden gewesen sein musz, als nach dem Ab-
klingen der Eiszeit Südengland noch in direkter Landverbin-

dung mit der cimbrischen Halbinsel stand." Verbreiding :

Engeland (Lincolnshire, Yorkshire, 1 ex. van Cumberland
teste Barrett, vol. 2, p. 283), [Nederland], Borkum
(teste Oberthür), Helgoland en de Noordfriesche Wad-
deneilanden Amrum en Föhr. Bovendien vermeldt Ober-
thür (Lép. Comp., vol. 5, p. 65, 1911) een 9 op licht

gevangen te Gray (Haute-Saône).

Spilosoma Stephens.

220. S. menthastri Esp. Algemeen, in het geheele land.

2 gens., de eerste begin Mei tot begin Aug. (1-5 tot 7-8),

de tweede half Aug. tot half Octr. (13-8 tot 14-10). Cold,

schrijft : „Gen. I 1 Mei tot 25 Juh (alleen in 1927 tot 7 Aug.).

Begin der eerste gen. schommelt tusschen 1 en 24 Mei, einde

tusschen 6 (1936) en 25 Juh. Gen. II : 13 Aug. tot 15 Sept.

Deze tweede gen. nam ik waar in 9 van de laatste 15 jaren ;

het aantal exx. bedraagt gemiddeld slechts 2 % van het

aantal exx. der eerste gen. In Twello alleen zag ik in 14

jaren meer dan 1000 stuks. Opvallend is de geringe variatie."

In 1937 ving Wiss. na lange pauze een gaaf ex. op 14 Octr.

Var. 1. ab. paucipuncta Fuchs, Jahrb. Nass. Ver., vol.

45, p. 89, 1892. De zwarte stippen op de vleugels sterk ge-

reduceerd in aantal en grootte. Vrij gewoon.
2. ab. ktieghoffi Pabst, Ent. Z., vol. 10, p. 28, 1896. Het

aantal zwarte stippen zeer sterk vergroot. Vrij gewoon.
3. ab. unipuncta Strand, Arch. f. Math, og Nat., vol. 25,

p. 23, 1903. Avis. met 1 stip. Apeldoorn, Amsterdam (Z.

Mus.) ; Berg en Dal (Bo.) ; Beek bij Nijm., Doorn (Br.) ;

Soest (Lpk.) ; 's-Hertogenbosch, Engelen (L. Mus.) ; Pa-

terswolde (L. Wag.).
4. ab. godarti Oberthür, Lép. Comp., vol. 5, p. 64, 1911 ;

vol. 6, pi. CXXII, fig. 1085, 1086. Op de wis. vrij lange

zwarte strepen in de richting van de aderen. Eén van de

mooiste menthastri-vovmen. Andere afbeelding : Barrett,
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vol. 2, pi. 11, fig. 1 f. 1) Nijmegen, $ 1930, ? 1931 (Z.

Mus., afstammelingen van normaal 9 van 1929) ; Amster-
dam (2 5 5, V. d. M.) ; Castricum, 5, 1908 (Z. Mus.) ;

Breda (37).

5. ab. transitoria Obthr., I.e., vol. 6, pi. CXXII, fig. 1079,

1080, 1912. Grondkleur der wis. licht roomkleurig geel

(„Jaune de crème", vol. 5, p. 63). Onze VI., pi. 24, fig.

lib. Diepenveen (Lukkien) ; Deventer, Twello, Doetinchem
(Cold.) ; De Steeg, Oosterbeek, Beek-Nijm., Nijmegen, Soest,

Rotterdam (Z. Mus.) ; Berg en Dal (Bo. ) ; Bergen op Zoom
(Snijder) ; Breda (41), 's-Herogenbosch (L. Mus.) ; Lop-
persum, Vogelenzang (Wiss.) ; Utrecht (Wp.) ; Amsterdam
(v. d. M.) ; Giesendam (T. v. E., vol. 29, p. 30) ; Kerkrade

( Latiers )

.

[6. ab. brunnea Obthr., Et. d'Ent., livr. XX, p. 37, pi. 12,

fig. 221—223, 1896. Vvls. bruinachtig. Nijmegen, 1928,

2 exx. (Z. Mus.). Beide vlinders zijn de afstammelingen van
een normaal wild $ , v/aarvan de rupsen gevoerd waren met
brandnetelbladeren, die te voren met permangaanzure kali

waren bestreken. Het broedsel leverde behalve deze 2 exx.

een serie normale dieren en een aantal exx. van ab. transi^

toria op. Of het voedsel oorzaak is van het verschijnen der

ab. is twijfelachtig, want in 1930 en 1931 leverde een op
dergelijke wijze behandelde kweek, afstammende van een

ander normaal wild ? van 1929, geen enkel ex. van ab.

bvunnea op, maar daarentegen enkele exx. van ab. godarti.

Ik twijfel er niet aan, of bij kweeking in het groot bij normaal
voedsel zal de vorm eveneens in ons land blijken voor te

komen, te meer, omdat hij, behalve uit Schotland, vanwaar
Oberthür's typen stammen, ook in een enkel ex. uit

België bekend is,.]

7. ab. Grondkleur grijsachtig. Rotterdam, ? met grijze avis.

(Kallenbach) ; Zwolle, S met grijzen achterrand van v.- en

avis. (Z. Mus.).
Behalve de genoemde komen nog allerlei kleinere afwij-

kingen in de vlekkenteekening der vvls. voor. Vrij vaak zijn

enkele stippen veranderd in korte streepjes. Een ex. van

^) Het extreem van dezen vorm zou ab. walkeri Curtis, Brit. Ent.,

vol. 2, pi. 92, 1825, zijn. Volgens Oberthür is dit echter een /ui>n-

c/pecfa-vorm, waarmee ik het eens ben. Behalve door Curtis is het

origineel ook afgebeeld door Barrett, I.e., fig. lg. Volgens beide

afbeeldingen is het een dier met zatima-achtige vvls. en normale avis.

Een ongekleurde afb. van het type bevindt zich in Entom., vol. 27,

p. 205, fig. 1. Een copie van deze afb., maar dan gekleurd door den

copiïst, is de fig. in South, pi. 7S^ fig. 5. De prachtige menthasfri-kieur

in South is pure fantasie ! Zoowel Curtis als Barrett beelden

een vlinder af met gele vleugels en lichaam (ook thorax), de zuivere

lubricipeda-tint. Alle afbeeldingen hebben betrekking op hetzelfde ex.,

dat eind Aug. 1820 door Sir Patrick Walker in zijn huis te

Drumseugh, Edinburg, gevangen werd.

In T. V. E., vol. 30, p. 208, wordt een ex. van Amsterdam beschreven,

dat waarschijnlijk ook tot ab. godarti behoorde.
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Twello (Cold.) heeft de tweede en derde stip aan de costa

door een zwart streepje verbonden. Een ander, eveneens van
Twello, heeft op de wis. een rij duidelijke zwarte streepjes,

ontstaan door de verbinding van telkens 2 stippen, op de

franjelijn, in gelijke richting met deze. Sommige exx. hebben
langs den achterrand der avis. een rij groote zwarte vlekken,

wat gepaard kan gaan met een reductie der vvl.teekening.

221. S. urticae Esp. Vrij lokaal door het geheele land,

vooral op vochtige plaatsen. 1 gen., tweede helft van April tot

begin Juh (23-4 tot 5-7).

V i n d p 1. Fr. : Warga, Wolvega. Gr. : Groningen. Dr. :

Eelderwolde. Ov. : Ootmarsum, Hengelo, Almelo, Enter,

Zwolle, Diepenveen. Gdl. : Apeldoorn, Twello (niet gewoon),
Arnhem, Wageningen, Veenendaal, Zutfen, Doetinchem
(zeldz.. God.) ; Beek-Didam, Herwen, Lobith ; Beek-Nijm.,

Nijmegen, Malden, Hatert, Groesbeek ; Leeuwen, Zalt-

Bommel. Utr. : Ankeveen. N.-H. : Amstelveen, Aalsmeer,

Amsterdam, Koog a. d. Zaan, Haarlem. Z. H. : Leiden, Rijs-

wijk, Rotterdam, Heinenoord, Rockanje, Numansdorp, Dor-
drecht. N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Ulvenhout, Rijen,

Tilburg, 's-Hertogenbosch, Deurne. Lbg. : Venlo, Roermond,
Meerssen, Bunde, Maastricht, Vaals.

Var. 1. ab. pluripuncta Rbl., Berge, 9e ed., p. 426, 1910.

Het aantal stippen grooter dan normaal. Amsterdam (Wp.).
2. ab. anomala Maslowscy, Polskie Pismo Ent., vol. 2,

p. 128, fig. 6, 1923. Bij de vvl.punt staat een korte rij horizon-

tale streepjes, zooals dat bij menthastri regel is. Nijmegen
(Wiss.) ; Beek-Nijm., Beek-Didam, Hatert, Breda, 's-Her-

togenbosch, Venlo (Z. Mus.) ; Twello (Gold.) ; Amsterdam
(Van der Beek) ; Zalt-Bommel (Br.) ; Breda (16, 29 enz.) ;

Rijen (Mus. M.) Vrij gewoon.
3. ab. alexandri Pazsiczky, Rov. Lapok, vol. 22, p. 88,

1915 (bianca Schaw., Verh. zool. -bot. Ges., vol. 68, p. 163,

1918). De vleugels zonder zwarte stippen. Zwolle, Groes-

beek, 's Hertogenbosch, Venlo (Z. Mus.) ; Twello (Gold.) ;

Lobith (Sch.) ; Nijmegen (Wiss.) ; Apeldoorn (L. Mus.) ;

Breda (7, 38) ; Meerssen (Rk.).

Terato 1. ex. 9 zonder rechter avi., a. o., Apeldoorn (L.

Mus.).

Diaphora Stephens.

222. D. mendicarci. Door het geheele O. en Z. in bosch-

achtige streken, op de vliegplaatsen soms op licht gewoon.
1 gen., eind April tot midden Juni (26-4 tot 18-6). (In Z.

Mus. 1 ex. van Vorden, Juh 1905).

V i n d p 1. Ov. : Oldenzaal, Denekamp, Hezinge, Almelo
(vrij talr.. Cet.), Tusveld, Markelo, Diepenveen. Gdl. : Gar-
deren, Leuvenum, Apeldoorn, Epe, Twello (ongeregeld en
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zeldzaam), Laag-Soeren, Oosterbeek, Wolfheze, Wagenin-
gen, Bennekom (vrij zeldz.. Cet.) ; Laren, Vorden, Koren-
burgerveen, Aalten, Varsseveld, Doetinchem (meestal ge-

woon, Cold.) ; Bijvank, Herwen, Lobith ; Berg en Dal, Ub-
bergen, Nijmegen. Utr. : De Bilt, Soest, Soestdijk. N.H
Laren, Bussum, Naarden, Amsterdam (Lg.). N.B. : Bergen
op Zoom, Breda, Ulvenhout, Tilburg, Cuyck, Deurne. Lbg.

Mook, Plasmolen, Venlo, Blerick, Roermond, Lerop, Weert
Meerssen (niet zeldz.), Brunssum, Kerkrade, Rolduc, Wijlre

Epen.
Var. De tint der $ S is vrij variabel, soms bruiner, soms

zwarter.

1. ab. multipuncta Meves, Ent. Tidskr., vol. 35, p. 11, 1914.

Met talrijke donkere stippen. Aalten (v. d. M.) ; Nijmegen
(Wiss.) ; Laren-N.H., Epen (Z. Mus.) ; Deurne (Nies).

2. ab. depuncta Schultz, Ent. Z., vol. 22, p. 183, 1909. Vvls.

alleen met middenstip. Venlo (Z. Mus.).

3. ab. i^enosa Adkin, Entomol., vol. 55, p. 79, 1922. $

witgrijs, de aderen donkergrijs, franje wit. Een extreem ex.

met zeer breed bestoven aderen : Korenburgerveen (Sch.).

4. ab. Een enkele maal zijn in ons land lichte $ $ aan-

getroffen, echter niet ab. rustica Hb. (Beitr. Schm., vol. II,

3, p. 64, pi. II, fig. H, 1790) met witte vis. of ab. hibernica

Obthr. (Lép. Comp., vol. 5, p. 53, 1911) met geelwitte vleu-

gels en uit Ierland beschreven. Het hchtste ex. is een $ van
Doetinchem, 28-5-1924 (Cold.) met zeer licht bruine (haast

witbruine) vleugels. De tint komt overeen met de afb. in

Standfuss, Handbuch pal. Grossschm., pi. IV, fig. 12,

1696, van een $ van f. standfussi Car. Het Doetinchemsche

ex. mist echter de witte thorax en de witte aderen van deze

fig.

Een tweede $ van Leuvenum (Cold.) is donkerder en

komt vrijwel precies overeen met de afb. van standlussi in

Seitz, vol. 2, pi. 17 c. Een derde S van dezelfde vindplaats,

weer iets donkerder, maar nog altijd veel lichter dan normale

$ $ , bevindt zich in Z. Mus.
Een vierde $ van Epen, e.l. (Z. Mus.), heeft normale

vvls. en zeer lichte grijsbruine avis.

F. standfussi Caradja (Soc. Ent., vol. 9, p. 49, 1894) is

ontstaan door kruising van rustica $ X mendica $ , terwijl

ook de omgekeerde kruising bekend is. Ze is nogal variabel

in de kleur der $ $. Cockayne (Ent. Ree, vol. 31, p.

102, 1919) verkreeg $ $ , die varieerden van haast normale

rustica (van Ierland) tot ,,a creamy brown a good deal paler

than that of any typical male". Volgens deze kleurbe-

schrijving en volgens de gepubliceerde afbeeldingen is het

dus mogelijk, dat de 2 lichtste der 4 genoemde $ $ (die in

coll.- Cold.) tot de f. standfussi behooren, maar zeker is het

niet. Het is even goed mogelijk, dat de raszuivere mendica-
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$ $ zoo in kleur varieeren, dat ze nu en dan aberraties op-

leveren, die uiterlijk niet van stand[ussi zijn te onderscheiden.

Zoo lang in ons land geen zuivere rustica Hb. of hibernica

Obthr. gevangen is, en dus niet bewezen is, dat ons ras

inderdaad rustica-^ of /zìòernica-bloed bevat, mogen we deze

mogelijkheid niet verwerpen. Het blijft intusschen zaak de

soort in groote series te kweeken. Alleen dan zal een be-

vredigende oplossing te bereiken zijn.

P a t h o 1. ex. Een (iets kreupel) $, te Leuvenum e.l. ge-

kweekt, heeft de zwarte stippen tot zwarte vlekken verbreed

(Cold.).

Rhyparia Hb»

223» R. purpurata L, Tot nog toe zeer lokaal in heide-

streken in het O. waargenomen. Ontbreekt in Denemarken.
Zeldz. in Holstein ; bij Hamburg in heidestreken ten Z. van

de Elbe sommige jaren als rups zeer talrijk ; bij Bremen lo-

kaal, niet algemeen ; in Hannover in het N. en bij Osna-
brück ; in Westfalen verbreid in het laagland ; in de Rijn-

prov. bij Bingen. In België alleen in het Z.O., lokaal. Niet

in Engeland. 1 gen., half Juni tot eind Juli (17-6 tot 24-7).

V i n d p 1. Ov. ; Denekamp. Gdl. : Ermelo, Garderen,

Nunspeet, Tongeren, Nijmegen. Lbg. : Mook.
Var. Mautz heeft (Int. Ent. Z., vol. 27, p. 49, 1933)

den vorm van Thüringen als den typonominalen gefixeerd.

Een prachtige afbeelding van een typisch ex. is Keer, pi. 80,

fig. 2. Ons ras is hiermee niet identiek. Het behoort tot :

1. ras callunae Mautz, I.e., p. 50, 1933. Het meest onder-

scheidt zich het 9 van den typonominalen vorm. Het is

kleiner, de wis. smaller, het geel is een veel dieper okergeel,.

de vlekken zijn kleiner en donkerbruingrijs tot zwart, nooit

zoo lichtgrijs als bij de meeste typische dieren. Het rood der

avis. is ook veel sterker, terwijl de kleur van de franje nauwe-
lijks tegen de grondkleur der avis. afsteekt. Bij à^ $ $ zijn

de verschillen minder geprononceerd.

Dit ras is beschreven naar exx. van de heidevelden van

Hannover, waar de hoofdvoedselplant Calluna vulgaris is.

Ons ras stemt geheel met de beschrijving van Mautz over-

een. Ook bij ons wordt de rups vooral op Calluna gevonden,

hoewel Wiss. de dieren op de Mookerheide ook op brem
vond.

2. ab. atromaculata Galvagni, Verh. zool.-bot. Ges., Wien,
vol. 53, p. 8, 1903. De zwartachtige vlekken op de wis. ver-

groot en gedeeltelijk met elkaar verbonden. Nunspeet (Br.,

Z. Mus.) ; Garderen, Tongeren (Hardonk).
3. ab. berolinensis Fuchs, Ent. Z. Stettin, vol. 62, p. 126,

1901. De zwarte vlekken kleiner en minder in aantal. Dene-
kamp, 1 ex. met sterk verkleinde vlekken op de wis. (Z.

Mus.).
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Diacrisia Hb.

224. D. sannio L. Vooral in vochtige heidestreken en in

de duinen, op verschillende plaatsen in aantal. 2 gens., de

eerste eind Mei tot eind JuU (24-5 tot 30-7), meest eind Juni,

begin Juh ; de tweede (zeer partieel) tweede helft van Aug.

(21-8) tot in Septr. Het aantal rupsen, dat bij kweeken van

eieren, afkomstig van gen. I, doorgroeit en nog hetzelfde jaar

een tweede gen. levert, wisselt sterk. Soms groeit haast het

heele broedsel door, soms slechts een enkel ex., bijv. in 1937

van ruim 100 rupsen slechts 6 (Lpk.). Waarschijnlijk heb-

ben we hier weer te doen met erfelijkheidsverschijnselen en

niet met temperatuursinvloeden.

V i n d p 1. Fr. : Elsloo. Gr. : Harendermolen, De Punt,

Appelbergen. Dr. : (op vochtige heiden in N. -Drente talrijk,

Wiss.) Norg, Anlo, Zeegse. Eext, Vries, Bunnerveen, Ha-
velte, Hoogeveen. Ov. : Steenwijk, Agelo, Weerselo, Almelo,

De Lutte, Ommen, Diepenveen. Gdl. : Harderwijk, Putten,

Leuvenum, Nunspeet, Stroe (in 1937 gewoon, Lpk.), Koot-

wijk, Hoog Soeren, Apeldoorn, Laag Soeren, Dieren, Imbosch,

Rheden, Wolfheze, Renkum, Ede, Eibergen, Zelhem, Laag

Keppel. Utr. : Amersfoort. N.H. : Castricum, Limmen, Wijk
aan Zee, Overveen, Zandvoort, Vogelenzang. Z.H. : Voor-
schoten. Zl. : Haamstede, Domburg. N.B. : Bergen op Zoom,
Ginneken, Breda, Chaam, Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Reusel,

Moergestel, Meijel. Lbg. : Mook, Plasmolen, Gennep, Bel-

feld. Reuver, Venlo, Steyl, Brunssum, Schinveld, Vijlen,

Vaals.

Var. De vlinders der tweede gen. zijn in den regel kleiner

dan die der eerste, vooral de $ $ .

1. ab. immarginata Niepelt, Int. Ent. Z., vol. 2, p. 181,

1908 {immaculata Obthr., Lép. Comp., vol. 5, p. 86, 1911).

Avis. zonder den donkeren achterrandsband. Groningen

(T. V. E., vol. 10, p. 199) ; Haamstede (Br.) ; Ginneken

(Mus. Rd.) ; Domburg, Tilburg, Mook (Z. Mus.).

2. ab. $ latevittata Bryk, Ent. Tidskr., vol. 44, p. 114,

1923. Achterrandsband der avis. sterk verbreed, overigens

normaal. De Punt (L. Mus.) ; Anlo, Tilburg (Gold.) ; Apel-

doorn (3, 4 ; de Vos ; Z. Mus.) ; Hoog Soeren (Pt.) ; Laag

Soeren, Wolfheze, Renkum (Z. Mus.) ; Overveen (Latiers) ;

Vogelenzang, Haamstede (Wiss.) ; Ginneken (Langeveld) ;

Breda (3 ; Z. Mus.).

3. ab. moerens Strand, Arch. Math, og Nat., vol. 25, p. 23,

1903. Avis. bij het $ zwartachtig, alleen de aderen en een

vlek in het midden licht, bij het ? zwart op een paar kleine

vlekjes na. Agelo (v. d. M.) ; Ommen, Apeldoorn (Z. Mus.);

Stroe, Amersfoort (Lpk.) ; Oosterbeek (T. v. E., vol. 5,

p. 112, pi. 5. fig. 4) ; Wolfheze (8) ; Zandvoort (Wp.) ;

Haamstede (Br.) ; Breda (Mus. Rd.).
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Terato 1. ex. Linker avi. te klein. Tilburg (Van den
Bergh )

,

Arctia Schrank»

225. A. caja L. Door het geheele land, meer of minder
algemeen, naar gelang van de vindplaatsen en jaren. Bekend
van Texel, Terschelling en Ameland. 1 gen., begin Juli tot

eind Septr. (4-7 tot 27-9). (In Twello nooit later op hcht

gezien dan 11-8, maar nog wel op 22-8 eenige exx. e.l. ge-

kweekt. Cold.).

Bij het kweeken ab ovo groeien van een legsel haast altijd

een aantal rupsen door, die nog hetzelfde jaar van begin

Octr. tot in Dec. den vlinder leveren. Zoo groeiden in 1928

bij Rk. van ongeveer 300 rupsen 30 bij dezelfde behandeling
veel harder dan de andere en leverden van 3-23 Octr. 29
vlinders. In dit verband zij gewezen op de studie van Chap-
man ,,On the larva of Arctia caja" (Ent. Ree, vol. 4, p. 265
etc, vol. 5, p. 11 etc). Hij vond, dat bij elk broedsel onge-
veer 5 % na 11 —13 weken reeds den vlinder leverde. De
hoofdmassa overwintert na de vierde vervelling, om na den
winter nog 3 (soms 2 of 4) keer te vervellen. Daarnaast
komt bij elk broedsel meestal nog een derde groep voor, de
,,langzamen" (leggards), die veel vaker vervellen (tot 13

keer) en langzamer groeien dan de normalen. Bovendien
zijn ze niet in staat een echten winterslaap te houden, doch
ze eten 's winters (hoewel zelden). In gewone seizoenen komt
er alleen van de ,, normalen " iets terecht, doch in warme na-

zomers maken de , .vluggen" een goede kans, terwijl in zeer

zachte winters de ,,langzamen" er beter voor staan dan de

,, normalen". Misschien behooren de exx. van 27-9 (1925 en

1934 te Maastricht waargenomen door Ma es s en) reeds

tot een tweede gen.

Var. Zeer variabel. Afgezien van kleurafwijkingen kun-

nen de aberratieve exx. tot 2 groepen vereenigd worden.

De eerste heeft de witte teekening op de wis. meer of minder
gereduceerd, terwijl de zwarte vlekken op de avis. vergroot

of samengevloeid zijn ; de tweede kenmerkt zich door uit-

breiding van de witte en reductie van de zwarte teekening.

Exx. van de eerste groep komen bij ons veel meer voor dan
die der tweede. De meeste exx. met neiging tot verdonkering

zijn echter niet tot een bepaalden vorm te brengen. Extreme
exx. der tweede groep met bijna geheel witte wis. zijn nog
niet uit ons land bekend.

1. ab. jeuneti Obthr., Lép. Comp., vol. 6, p. 321, pi. CXIV,
fig. 1014, 1912, De banden op de wis rose in plaats van
wit. Doesburg (Sepp, vol. 7, titelplaat) ; Diepenveen, ?,

banden in het midden der wis. rose, naar de kanten crème

( Lukkien )

.
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2. ab. flavosignata Closs, Int. Ent. Z., vol. 15, p. 83, 1921.

De banden op de wis. geel. Lobith (trans, met geelwitte

teekening, Sch.).

3. ab. aurantior nom. nov. (
= aurantiaca Englisch, Lep.

Rundsch., vol. 1, p. 107, 1927, nee aurantiaca Klem., Spraw.
kom. fiz., vol. 46, p. 18-19, 1911-12). Grondkleur der avis.

oranje, teekening normaal. Deventer (Cold.) ; Nijkerk, Arn-
hem, Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam, Venlo (Z. Mus.) ;

Lonneker (v. d. M.) ; Hatert (Wiss.) ; Den Haag (Har-
donk) ; Steyl, Kerkrade (Latiers) ; Lobith (Sch.).

4. ab. lutescens Ckll., Entom., vol. 20, p. 152, 1887. Grond-
kleur der avis. geel. ,, Friesland", Oude Pekela, Apeldoorn,
Bussum, Amsterdam, Dordrecht (Z. Mus.) ; Maarssen (Ver-
kuil) ; Breda (21, 35).

5. ab. ocellata Stättermayer, Ent. Anz., vol. 4, p. 70, 1924.

De zwarte vlekken der avis, geel geringd. Overal onder de
soort.

6. ab. nigtociliata Hoffmann, Ent. Rundsch., vol. 29, p.

157, 1912. Avis. met 1 mmbreeden zwarten zoom van apex
tot anaalhoek. Deventer (tr.. Gold.) ; Amsterdam (Lpk.).

7. ab. nigropennalis Statt., I.e., 1924. Avis, met zwarte geel-

gezoomde aderen. Amsterdam (tr., Lpk.).

8. ah. confluens Rbl., Berge, 9e ed., p. 430, 1910. De vlek-

ken op de avis. ineengevloeid tot 2 banden evenwijdig aan
den achterrand. Peize (L. Wag.) ; Nijkerk, Arnhem, Venlo
(Z. Mus.) ; Herwen (Sch.) ; Nijmegen (Bo. ) ; Amersfoort
(Langeveld) ; Diemen (Lpk.) ; Breda (24) ; Epen (Mus.
Rd.). Trans, exx., waarbij alleen de vlekken aan den wortel

tot een band ineengevloeid zijn, komen veel voor.

9. Van de sterk verdonkerde exx. zijn de volgende de
merkwaardigste :

a. Alle vlekken op den linker avi. tot 1 onregelmatige

zwarte vlek ineengevloeid, rechts wat minder. Rotterdam (17),

b. Op de wis. slechts enkele witte vlekjes (3 aan den
voorrand, 1 aan den wortel), op elke avi. 1 groote onregel-

matige zwarte vlek. Steyl (Latiers).

c. Alle vlekken der avis. ineengevloeid. Rhoon (Mac G.).

d. Op den rechter avi. is al het zwart ineengevloeid, ook
de franje zwart; links normaal. Steyl (Latiers).

Terato 1. ex. Rechter avi. kleiner (en lichter) dan
linker. Haamstede (Wiss.).

226. A. villica L. i
) Op een zeer oude vindplaats in Gel-

') A. hebe L. In E. B., vol. 7, p. 12, 1925, vermeldt Ben ti nek
een ex., dat op den St. Pietersberg gevangen zou zijn, wat, gezien de
verbreiding, mogelijk is. In Bst., I, p. 235, wordt een ex. van Leiden
vermeld.

Uit Denemarken 2 maal vermeld, maar zeer twijfelachtig. In Holstein

zeer sporadisch ; bij Hamburg sinds tientallen jaren niet meer ; bij Bremen
onbekend ; in Hannover bij Lüneburg ; niet in Westfalen ; in de Rijn-

prov. zeer lokaal en zeer zeldzaam. In België zeer lokaal in het Z.O.,
op kalk en Jura. Niet in Engeland.
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derland na uitsluitend in de 3 zuidelijke provincies aange-
troffen. Daar lokaal, maar geregeld voorkomend. 1 gen., half

Mei tot begin Juli (12-5 tot 1-1),

Vin dp 1.2) [Gdl. : Nijmegen, 1778 (Sepp)]. ZI.: Haam-
stede, Zoutelande, Middelburg, Vlissingen, Goes. N.B. :

Woensdrecht, Bergen op Zoom, Breda, Notsel bij Strijbeek,

Tilburg. Lbg. : Venlo, Berckt, Steyl, Brunssum, Bingelrade,

Kerkrade, Sittard, Sweikhuizen (Zwelkhuizen, gem. Schin-
nen), Meerssen, Geulle, Maastricht, St. Pietersberg, Grons-
veld, Eysden, Epen, Vaals.

Var. De typische vorm heeft witte vlekken op de wis.
Hiertoe behoort ongeveer 2/g onzer exx.

1. ras britannica Obthr., Lép. Comp., vol. 5, p. 135, 1911 ;

vol. 6, pi. CX, fig. 998, 1912. Vlekken op de wis. crème-
kleurig. South, pi. 87. Ras van Engeland en West-Frankrijk.
Ongeveer 3/^ onzer exx. behoort hiertoe.

2. ab. confluens Romanoff, Mém., vol. 1, p. 87, pi. IV,
fig. 9, 1884. De derde en vierde (laatste groote) costaalvlek

der wis. met elkaar verbonden. De vierde vlek bovendien
samengevloeid met de groote vlek aan den binnenrandshoek
en met de achterrandsvlek daarboven. Bergen op Zoom,
St. Pietersberg (Z. Mus.).

3. ab. Ursula Schultz, Ent. Z., vol. 18, no. 27, 1904 (ra-

diata Spuler, Schmett. Eur., vol. 2, p. 185, 1906). De witte

vlekken aan den voorrand en die aan den binnenrand der

wis. ineengevloeid tot 2 witte lengtestralen. Epen (T. v. E.,

vol. 51, p. XXV).
4. ab. nigrofasciata Pailla, Nat. Sic, vol. 7, p. 204, 1888

{fasciata Spuler, I.e., 1906). De wortelvlekken der avis. in-

eengevloeid tot een zwarten band, die tot aan den binnen-

rand doorloopt. South, pi. 87, fig. 3. Bergen op Zoom (Lpk. ).

5. ab. nigrella Fettig, Gat. Lép. d'Alsace, 2e ed., p. 55,

1880. Avis, bruin in plaats van oranjegeel. Bergen op Zoom,
1 5, 1 9 (Z. Mus.).

Tyria Hb,

227, T. jacobaeae L. Zeer gewoon in de duinen, overigens

verspreid door het geheele land, vooral op zandgronden, maar
in den regel niet talrijk. Bij Amsterdam leeft de rups op
Senecio vulgaris L. Het is mij echter nooit gelukt om rupsen,

gevonden op Senecio Jacobaea L., met S. vulgaris groot te

brengen. Zij weigeren het voedsel en gaan dood. 1 gen., be-

gin Mei tot half Aug. (4-5 tot 11-8).

2) In Z. Mus. bevindt zich een ex. (e coll.-G e nk e ma Bakker)
met etiket : „Amsterdam, e.l., 3-5-80." Deze plaatsaanduiding is zoo goed
als zeker onjuist. Waarschijnlijk wordt er mee bedoeld, dat de rups te

Amsterdam opgekweekt is, een (natuurlijk foutieve) manier van etiket-

teeren, die ik, hoewel gelukkig zelden, meer constateerde.
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V i n d p 1. Fr. : Ameland, Schiermonnikoog. Gr. : Rottum,
Groningen. Dr. : Paterswolde, Eelderwolde, Zeegse, Hooge-
veen. Ov. : Ootmarsum, De Lutte, Steenwijk, Kamperveen,
Zalk, Diepenveen. Gdl. : Nijkerk, Nunspeet, Apeldoorn,
Twello (zelden op licht), Klarenbeek, Empe, Arnhem, Wa-
geningen, Bennekom, Zutfen, Almen, Aalten, Slangenburg,
Doetinchem, Doesburg, Bijvank, Babberich, Nijmegen. Utr. :

Rhenen, Zeist, Soest, Groenekan, Maarssen, Loenen. N.H. :

Hilversum, Amsterdam, Spanbroek, Terschelling, Texel, duin-

gebied. Z.H. : duingebied, Rotterdam. N.B. : Breda, Tilburg,

Helmond. Lbg. : Gennep, Venlo, Blerick, Steyl, Roermond,
Kerkrade, Bunde, Houthem, Gulpen, Voerendaal.

Var. 1. ab. [lavescens Thierry-Mieg, Le Naturaliste,

1889, p. 181. Al het rood veranderd in geel. Eelderwolde,

$, e.l. 1930 (L. Wag.).
2. ab. gilleti André, Journal des Naturalistes de Macon,

vol. 2, p. 52, 1901. De roode teekening op de wis. meer of

minder met elkaar verbonden. Oostvoorne, voorrandsstreep

verbonden met apicaalvlek (Z. Mus.) ; Vogelenzang (idem.

Vary )

.

3. ab. Dwergen. Zandvoort (Jonker) ; Helmond (Btk. ).

Hypsidae»

Callimorpha Latr.

228. C. dominula L. Zeer zeldzaam. Waarschijnlijk niet

inheemsch ; ook de Zuidlimburgsche exx. zijn vrij zeker uit

België afkomstig. In Denemarken is de soort eenmaal in

1936 in Jutland gevangen en is verder lokaal op de eilanden.

In Sleesw. -Holst, zeer lokaal ; bij Hamburg niet zeer ver-

breid, ten Z. van de Elbe nog heel talrijk als rups ; bij Bre-

men zeer zeldzaam ; in Hannover in lichte bosschen, ,, stel-

len- und jahrweise häufig" (Fauna Hann., 1930), ,,in Melle
sehr häufig im Juli, hier [= Osnabr.] selten" (Fauna Os-
nabrück, 1910) ; in Westfalen en de Rijnprov. lokaal (Pün-
geler: bij Aken zeer zeldzaam op vochtige boschweiden).
In België hoofdzakelijk in de Ardennen. In Engeland in de

Z. helft. 1 gen., eind Juni (24-6) tot in Aug.
V i n d p 1. Gdl. : Dieren (Bst., I, p. 235) ; Nijmegen, 2-7-

1887 (Z. Mus.) ; Huissen, Aug. 1902 (St. Joseph-Stichting,

Bergen-N.H.). Lbg.: Venray (T. v. E., vol. 16, p. LXXV,
3 exx.) ; Maastricht, JuH 1896 (Mus. Rd., Btk.), 18-7-1919

(Wiss.) ; St. Pietersberg, 24-6-1908, een klein ex. (Fr.) ;

Voerendaal, 17-7-1936 (Br.).

229. C. quadripunctaria Feda. Alleen in Z. Limbg. aan-
getroffen en daar zeldzaam. Misschien inheemsch, misschien

overvliegers uit België. Ontbreekt in Denem., in Sleesw. -

Holst., bij Hamburg en bij Bremen. In Hannover in den
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Harz en aan de Beneden-Werra ; in Westfalen bij Höxter
aan de Weser en bij Waldeck ; in de Rijnprov. lokaal, tot

Nideggen aan de Roer. In België gewoon in de geheele

Maasvallei en in de dalen van de zijrivieren. In Engeland
zeer lokaal in het Z. 1 gen., Juli en Aug. (8-7 tot 20-8).

Vin dpi. [Gdl. : Oosterbeek, 1845 en 1872. e coll.-B a c-

k e r. ,,Of dit goed is, kan ik niet garandeeren." (Btk.)].

Lbg. : Schaarberg te Elsloo, 31-7-1924 (Mus. M.) ; Maas-
tricht. Aug. 1898 (Mus. Rd.). half JuH 1924 (Mus. M.).
23-7-1932 (Maessen). 10. 15 en 20 Aug.. z. j. (Z. Mus.) ;

St. Pietersberg, 1921 (Nat. Mbl.. vol. 11. p. 8). Aug. zonder

verdere gegevens (Z. Mus.) (en bovendien vrijwel alle exx.

met etiket
,
.Maastricht" ; Maurissen schrijft over het

voorkomen op den St. Pietersberg in T. v. E., vol. 9. p. 175 :

,,Se trouve plus souvent que l'espèce précédente [Par. plan-

taginìs L.] aux mêmes endroits pendant le mois d'août" ;

Crem er s deelt daarentegen in Nat. Mbl.. vol. 11. p. 8,

1922, mee, dat de soort daar zeldzaam is) ; Gronsveld, 8-7"

1925 (Btk.). Bovendien in Z. Mus. 2 exx. enkel met etiket

..Limburg ".

Zygaenidae»

Zygaena F»

230. Z. (subgen. Thermophila Hb.) trifolii Esp. subsp.

palustris Obthr., Et. d' Ent., livr. XX. p. 44-46, pi. 8,

fi^. 151 —153, 1896. Door het geheele O. en Z. op vochtige

terreinen, lokaal, maar op de vindplaatsen dikwijs zeer tal-

rijk. 1 gen.. eind Mei tot begin Aug. (24-5 tot 3-8).

V i n d p 1. Fr. : Ameland, Wolvega. Gr. : Groningen.

Dr. : Paterswolde, Veenhuizen, Zeegse, Schoonoord. Ov. :

Denekamp, De Lutte, Oldenzaal, Hengelo. Almelo. Holten.

Diepenveen. Wijhe. Gdl. : Nunspeet, Leuvenum, Apeldoorn.

Voorstonden. Empe. Eerbeek. Laag Soeren. Brummen. Arn-

hem, Wageningen. Bennekom. Gorssel. Zutfen. Lochem,

Laren, Barchem. Vorden, Groenlo. Winterswijk. Aalten.

Varsseveld, Doetinchem. Montferland. Hatert, Groesbeek.

Utr. : Rhenen. Soesterveen. Z.H. : Hoek van Holland (Mus.

Rd.). N.B. : Hooge Zwaluwe. Bergen op Zoom, Bürgst. Bre-

da, Gilze-Rijen. Tilburg. Oirschot. Oisterwijk, St. Michiels-

gestel. Overasselt, Helmond, Deurne. Lbg. : Mook, Plasmolen.

Venlo. Blerick, Tegelen, Roermond, Zwartewater, Odiliën-

berg. Weert, Eys. Geulle.

Var. De Nederlandsche vorm behoort niet tot den typo-

nominalen Middenduitschen vorm (type van Frankfort a. d.

Main), die kleiner en sierlijker is dan de onze. De laatste

stemt daarentegen overeen met den grooteren. robusteren

Westfranschen (type van Rennes), subsp. palustris Obthr.
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( R e i s s det. ) . De soort is zeer variabel. De vlekken worden
bij de Zygaenidae op de volgende wijze genummerd : boven-

ste wortelvlek 1, onderste 2, bovenste middenvlek 3, onder-

ste 4, bovenste achterrandsvlek 5, onderste 6. Bij den typi-

schen vorm van tri[olii zijn de 2 middenvlekken met elkaar

verbonden (formule : 1, 2, 3 + 4, 5). Zie Brants in Sepp,

serie 2, vol. 3, fig. 19.

1. ab. orobi Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 133, 1818. Alle

vlekken staan los van elkaar (formule: 1, 2, 3, 4, 5).

Brants, fig. 18. Op alle vindplaatsen, maar veel minder

dan de typische vorm.

2. ab, basalis De Sélys, Ann. Soc. Ent. Belge, 1872, p.

LIX. De eerste 4 vlekken met elkaar verbonden (formule:

1 + 2 + 3 + 4, 5). Deurne (Lpk.) ; Apeldoorn (Z. Mus.).

3. ab. trivittata Speyer, Ent. Z. Stettin, vol. 38, p. 42, 1877.

De tweede vlek verbonden met de vierde en de derde met

de vijfde (formule: 1, 2 + 4, 3 + 5). Tegelen (La tiers).

4. ab. glycyrrhizae Hb., I.e., fig. 138, 1818. De derde, vierde

en vijfde vlek met elkaar verbonden (formule: 1, 2, 3 + 4

+ 5, volgens de fig. van H ü b n e r ; dikwijls ook : 1+2,
3 + 4 + 5). Brants, fig. 21. Op alle vindplaatsen, meest

een vrij gewone vorm.

5. ab. minoides De Sélys, Cat. Lép. Belg., p. 23, 1837. Alle

vlekken met elkaar verbonden ( formule : 1 +2 + 3 + 4 + 5).

Brants, fig. 20. Haast overal onder de soort.

6. ab. punctonotata Vty., Ent. Ree, vol. 38, p. 12, 1926.

Een klein extra vlekje tusschen vlek 3 en vlek 5. Hatert

(Z. Mus.) ; Almelo (Cet.).

7. ab. pallens Vorbr., Mitt. Schweiz. E. G., vol. 13, p. 204.

1921. De vlekken op de wis. lichtrood, het rood der avis.

normaal. Hatert, Breda, Plasmolen (Z. Mus.).

8. ab. intermedia Tutt, Brit. Lep., vol. 1, p. 487, 1899. Het
rood van v.- en avis. veranderd in dof oranje, roodachtig

getint. Voorstonden (L. Wag.).
9. ab. lutescens Ckll., Entom., vol. 20, p. 152, 1887. Het

rood van v.- en avis. veranderd in geel. Apeldoorn (Lpk.).

10. ab. candida Burgeff, Mitt. Munch. E. G., vol. 5, p.

61, 1914. Het rood veranderd in wit. ? Arnhem (T. v. E.,

vol. 50, p. XIX; niet in coll.-S c h u y t aanwezig).

Terato 1. ex. Met zeer korte sprieten (T. v. E., vol.

49, p. III).

231. Z. (T.) filipendulae L. In de duinen, op moerassige

plaatsen in het polderland, op niet te droge zandgronden.

Evenals tri[olii vaak koloniën vormend en daardoor op de

vhegplaatsen niet zelden talrijk. 1 gen., begin Juni tot half

Aug. (5-6 tot 20-8).

V i n d p 1. Fr.: Ameland, Schiermonnikoog (hier in

massa's, Wiss.), Zurich, Gorredijk, Kippenburg, Nijetrijne,

Scherpenzeel, Peperga. Gr. : Groningen. Dr. : Hoogeveen.
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Ov. : Oldenzaal, Lonnekermeer, Hengelo, Delden, Albergen,

Holten, Diepenveen, Steenwijk, Giethoorn. Gdl. : Nijkerk,

Harderwijk, Hulshorst, Nunspeet, Hoog Soeren, Apeldoorn,

Laag Soeren, Dieren, Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze, Wa-
geningen, Veenendaal ; Zutfen, Almen, Lochem, Vorden,
Winterswijk, Aalten, Slangenburg, Doetinchem, Doesburg,

Herwen, Kapelle-Avezaat. Utr. : Soest, Blauwkapel, Botshol.

N.H. : Hilversum, Bussum, Valkeveen, Naardermeer, Diemen,

Amstelveen, Aalsmeer, Amsterdam, Assendelft, Terschelling,

Vlieland, Texel, Camp, Schoorl, Bergen, Bergen aan Zee,

Limmen, Overveen, Zandvoort, Haarlem, Vogelenzang. Z.H.:

Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Den Haag, Hoek van Hol-

land, Rockanje, Dordrecht. Zl. : Zoutelande, Domburg. N.B. :

Bürgst, Strijbeek, Engelen (in 1894 in de omgeving van

's-Hertogenbosch in ,, buitengewone menigte", teste Ga-
land, T. V. E., vol. 44, p. 47). Lbg. : Plasmolen, Venlo,

Blerick, Weert, Roermond, Borgharen en het geheele zuiden.

Var. Weer een zeer interessante vlinder ! Reeds in T. v.

E., vol. 30, p. 207, vestigde Snellen de aandacht op het

verschil tusschen exx. uit het O. en uit het W. Dank zij de

medewerking van den heer Corporaal kon de geheele

serie uit Z. Mus. ter bestudeering gezonden worden aan den

bekenden Zygaeniden-specialist O. H o 1 i k te Praag, wiens

voorzichtig gesteld oordeel ik hier onvertaald laat volgen :

,,Wenn die im Amsterdamer Museum vorhandene Serie

holländischer Z,yg. [ilipendulae L. die Zusammensetzung der

einzelnen Populationen richtig wiedergibt, dann kommt man
zu der Ansicht, dass auch auf diesem relativ kleinen Gebiet

keine einheitliche [ilipendulae-Rasse fliegt. Vor allem sind

die Populationen des Nordsee-Küstenstreifens unbedingt als

eigene Rasse anzusprechen, die durch ihren robusten Körper-

bau und durch ihre ungewöhnliche Grösse, weiters aber auch

durch ihren breiten und stumpfen Flügelschnitt auffällt. Das
Zeichnungsmuster ist nicht stark entwickelt im Vergleich mit

anderen filipendulae-Rassen. Die Einflüsse dieser Küsten-

rasse, als deren Typus vielleicht die Population von Bergen

anzunehmen ist, macht sich auch weiter landeinwärts bemerk-

bar, namentlich bei den Populationen des Südufers der

Zuiderzee, aber auch längs des Rheins. Diese Populationen

haben aber nicht mehr die aussergewöhnliche Grösse.

Die Populationen Nordosthollands machen keinen einheit-

lichen Eindruck mehr. Möglicherweise macht sich bei diesen

der Einfluss des angrenzenden deutschen Binnenlandes be-

merkbar, dessen /f/ipenciu/ae- Populationen rassenkundlich

noch nicht bearbeitet wurden. Im Flügelschnitt halten sie

ungefähr die Mitte zwischen der holländischen Küstenrasse

und den bisher untersuchten norddeutschen Populationen.

Mit der var. stettina Bgff. können aber auch diese nordost-

holländischen Populationen nicht vereinigt werden, weil jene
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im Flügelschnitt doch etwas schmäler und spitzer ist. Ein

abschliessendes Urteil lässt sich aber wegen des zahlenmäs-

sig unzureichenden Materials nicht abgeben.

Was an südostholländischem Material vorhanden ist, ist

zu geringfügig für eine Beurteilung. Es sind nur Standorts-

belege.

Eine eigenartige Rasse scheint sich auf den Nordsee-Inseln

herausgebildet zu haben, wenigstens auf der Insel Texel.

Aber auch in diesem Falle müssten Untersuchungen an um-
fangreicherem Material vorgenommen werden. Gegenüber
der Küstenrasse scheint diese Population wirklich verschieden

zu sein.

Die holländische Küstenrasse ist sicherhch von den nord-

und mitteldeutschen Binnenlandrassen und auch von den
baltischen Rassen abzutrennen. Nur wäre eine nochmahge
Ueberprüfung an grösserem Material von nöten, um die

Beschreibung der Rasse auf breiterer Basis durchführen zu

können. Es ist immerhin die Möglichkeit vorhanden, dass

die im Amsterdamer Museum befindlichen Stücke ausge-

wählt grosse Individuen sind.

Ueber die einzelnen Populationen wäre folgendes zu sagen :

Holländische Küstenrasse.
Bergen. Ueberaus grosse und plumpe Rasse ( $ bis 17,

$ bis 18mm), Breiter, stumpfer Flügelschnitt, gut entwickelte

Zeichnung, aber trotzdem meist isoHerte Flecken. Rot der

Flecken und Htfl. leuchtendes, helles Karmin. Marginalband

der $ $ breiter als bei der Population von Albergen (Ost-

holland). Optischer Glanz hell bronzegrün, besonders bei

den ? 9 . Seidiger gelbgrauer Ueberguss auf der Unterseite

der Vfl. fehlt fast völUg, dagegen ist bei den 5 ? eine aus-

gedehnte rote Bestäubung des Fleckenfeldes vorhanden.

Thoraxbehaarung und Stirnschöpfe der $ $ gut entwickelt,

Hinterleib wenig glänzend. Bei den 9 9 ist die Behaarung
naturgemäss schwächer, Thorax und Abdomen daher etwas

glänzend. Vorgelegen haben 7 $ $ , 3 9 9.

Noordwijk. 15,299. Noch grösser und plumper

und breitflügeliger als die Tiere aus Bergen. Vielleicht aus-

gewählte Exemplare.
Amsterdam. 9 $ $ . Diese Population ist etwas ab-

weichend durch ihren dunkleren, blaugrünen optischen Glanz

und das etwas dunklere Rot. Sonst mit den Exemplaren aus

Bergen übereinstimmend, i
) Hierzu passt ein $ aus A m-

s t e 1 V e e n. Leider hegen keine 9 9 vor.

Naardermeer. Auch diese Population muss noch als

breit- und stumpfflügelig bezeichnet werden. Sie passt zu

den eigentlichen Küstenpopulationen. Sie scheint zur Rück-

1) Vary hat wiederholt festgestellt, dass die Raupen der Amsterdamer

Population an Senecio aquaticus Huds. leben und sie damit auch erzogen

(Lpk.).
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bildung des Marginalbandes zu neigen, nur 1 $ hat die

Hinterflügel stark umrandet. Im optischen Glanz mit der

Amsterdamer Population übereinstimmend. Mehr lässt sich

wegen der schlechten Erhaltung der Tiere nicht sagen.

(855.1?).
Drei $ S aus dem nahe bei Naardermeer gelegenen

B u s s u m fallen wieder durch das besonders dunkle Kar-
min und das besser entwickelte Marginalband auf, auch der

optische Glanz ist besonders dunkel blaugrün. Der Flügel-

schnitt ist breit wie bei den Populationen der Nordsee-Küste.
Die Tiere sind aber verhältnismässig klein. 15—16 mm
Vfllänge.

Hilversum. 3 5 5. In Grösse und Flügelschnitt mit

vorigen übereinstimmend. Das Rot ist aber wieder heller,

leuchtender, der optische Glanz neigt mehr zu Grün.

3 9 ? aus E n g e 1 e n und 2 $ $ aus Kapelle Ave-
z a at sind breit und rundflügelig wie die eigentlichen

Küstenpopulationen, aber kleiner. Die 9 9 aus Engelen ha-

ben nur 16mm Vfllänge.

Ein $ aus Wo 1 f h e z e ist abnorm klein. Hungerform.
Nur Standortsbeleg.

Südostholland.
Arnhem. Wenn das vorliegende Paar dem Durch-

schnittszustand der dort fliegenden Population entspricht,

so fliegt hier schon eine schmal- und spitzflügelige Rasse
mit hellem Rot und grossen Flecken, die wahrscheinlich zu

den westdeutschen Binnenlandrassen gehört, keinesfalls aber

zu der westholländischen Küstenrasse, als deren Typus ich

die Population von Bergen annehme. Optischer Glanz sehr

hell, Marginalband auch bei den S $ sehr schwach ent-

wickelt. Beide Exemplare unten sehr stark rot bestäubt.

V e n 1 o. Z\vei $ S von diesem Standort dürften auch

einer schmalflügeligen Rasse mit gut entwickeltem Marginal-

band angehören. Die Unterseite hat den für die meisten

[ilipendulae-Rassen typischen seidig gelbgrauen Ueberguss.

Valkenburg. 2 $ S , 1 9 passen im Flügelschnitt zu

den Stücken aus Venlo. Das Marginalband verschwindet

fast vollständig. Unterseite stark gelbgrau aufgehellt. Eigen-

artiger Weise wollen 2 $ $ aus dem nahebei gelegenen

Epen nicht zu den Stücken aus Valkenburg passen. Sie

sind etwas breitflügeliger, besonders der Apex der Htfl. ist

stark abgerundet.

Nordostholland.
Loche m. 5 $ $ , 5 9 9. Im Flügelschnitt sind die $ $

uneinheitlich, aber im allgemeinen schmal- und spitzflügeliger

als die Küstenpopulationen. Das Rot ist heller, mehr gelb-

stichig als bei diesen, die Flecken sind grösser, enger bei-

sammenstehend, so dass Fleck 3 und 4 sich meist berühren

oder sogar konfluent sind. Auch ist Fleck 6 an Fleck 5 stark
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genähert. Die Flecken 1 und 2 sind meist vereint (bei der

Küstenrasse meist durch die Ader getrennt). Marginalband
meist stark rückgebildet. Optischer Glanz hell blau bis blau-

grün, bei den 9 ? selbstverständhch heller. Unterseite deut-

hch gelbgrau, seidig glänzend. Stirnschöpfe, Thorax- und
Körperbehaarung wie bei der Küstenrasse. Die Weibchen
sind durchwegs breitflügelig. Grösse: $ bis 15mm, ? bis

18mm. Möglicherweise sind diese grossen Differenzen in der

Flügellänge nur zufällig und nicht die Norm.
Hierzu passt ein ebenfalls sehr grosses 9 aus Diepenveen

und zwei schmalflügelige $ $ aus Vorden.
Oldenzaal. Von zwei $ $ ist eines schmalflügelig,

das andere breitflügelig. Möglicherweise ist auch diese Po-
pulation, wie jene aus Lochem, in dieser Beziehung uneinheit-

lich. Das betrifft auch die Unterseite der Vorderflügel.

Nordsee-Inseln.
Texel. 4 $ $ , 1 9. Nicht sehr breitflügelig, aber Vor-

der- und Hinterflügel am Apex sehr abgerundet. Die Flecken
sind verhältnismässig klein, isoliert. Das Rot ist ein stumpfes,

wenig leuchtendes Karmin. Optischer Glanz ziemlich dunkel
blaugrün, ähnlich wie bei der Amsterdamer Population. Mar-
ginalband schmal, regelmässig, bei allen vorliegenden Stücken
vorhanden. Das überaus lange Abdomen, das die vorliegen-

den Exemplare aufweisen, scheint unnatürlich zu sein. Wahr-
scheinlich eine Folge des Tötens mit der Injektionsspritze."

De volgende vormen zijn inlandsch :

1. ab. conjuncta Tutt, Brit. Lep., vol. 1, p. 512, 1899. Alle

vlekken met elkaar verbonden. Formule : 1+2 + 3 + 4 + 5

+ 6. Snellen (De Vlinders, p. 127), noemt den vorm
inlandsch. Ik heb geen ex. gezien.

2. ab. biconjuncta Vty., Boll. Portici, vol. 14, p. 38, 1920.

De derde vlek verbonden met de vierde en de vijfde met de
zesde (1, 2, 3 + 4, 5 + 6). Amsterdam (Vary) ; Epen
(Wiss.).

3. ab. confluens Obthr., Et. d'Ent., livr. XX, pi. 8, fig.

132, 1896. De tweede, derde en vierde vlek met elkaar ver-

bonden (1, 2 + 3 + 4, 5, 6). Arnhem (Z. Mus.).
4. ab. cytisi Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 26, 1797. Alle

vlekken paarsgewijze met elkaar verbonden (1+2, 3 + 4,

5 + 6). In het W. en N. weinig : Terschelling (L. Wag.),
Wassenaar (L. Mus.). In het O. op haast alle vindplaatsen.

5. ab. bipunctata De Sélys, Comptes Rendus Soc. Ent.

Belge, 1882, p. CXIV. De 4 eerste vlekken met elkaar ver-

bonden (1 +2+3 + 4, 5, 6). Terschelling (L. Wag.).
6. ab. communimacula De Sélys, I.e. De 4 laatste vlek-

ken met elkaar verbonden (1, 2, 3 + 4 + 5 + 6). Arnhem
(L. Wag.).

7. ab. flava Robson, Young Nat., vol. 5, p. 236, 1884. Al
het rood veranderd in geel. Veenendaal (Z. Mus.).
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8. ab. aurantia Tutt, Brit. Lep., vol. 1, p. 510, 1899. Het
rood veranderd in oranje. St. Pietersberg (L. Mus.).

9. ab. intermedia Tutt, I.e. Terracottakleurig in plaats van

rood. Vorden (Z. Mus.).
10. ab. minor Tutt, I.e., p. 509. Dwergen. Ruurlo (L. Mus.).

Pathol, e X X. a. Vlekken op de wis. gedeeltelijk wit.

Ruigenhoek (Blauwkapel) (L. Mus.).

b. Kleur van linker vvl. afwijkend. Overveen (T. v. E.,

vol. 6, p. 9, pi. 2, fig. A).
Terato 1. ex. Zonder rechter avi. Limmen, e. p. (Lpk. ).

Theresia Spuler. i)

* 232, T. ampelophaga Bayle-Barelle, Slechts 1 ex. van
deze zuidelijke soort is uit ons land bekend. Het bevond zich

in de dupla-coll. van Dr. J. Th. Oudemans en is af-

komstig uit de coll.-V an den Brandt. Beiden hebben
het dier ongetwijfeld voor een verkleurde (

donkerbruin-

achtige) pruni aangezien. Het stond trouwens ook tusschen

een paar dergelijke pruni^exx, en week daar in kleur nauwe-
lijks van af. Het viel mij echter op door een anderen habitus

en bij determinatie (het aderstelsel wijkt in enkele belangrijke

punten van pruni af) bleek het ex. tot ampelophaga te be-

hooren. Jordan (Seitz, II, p. 7, 1909) geeft als verbrei-

dingsgebied van deze soort op : Riviera, Italië, Z.O.-Europa,

Kaukasus en Klein-Azië. Roe ei (I.e., p. 125) wijst er op,

dat ze in Italië veel met pruni verward wordt, zoodat het

niet uitgesloten is, dat dit ook in andere streken het geval is.

Hoe het ex. in ons land terecht is gekomen, is niet na te gaan.

Vin dpi. Lbg. : Venlo, 9, 25-7 (z. j.) (Z. Mus.).

Rhagades Wallgr,

233. R. pruni Schiff, subsp. callunae Spuler, Schmett. Eur.,

vol. 2, p. 166, 1906. In alle heidestreken, op de vindplaatsen

in den regel gewoon. 1 gen., half Juni tot begin Aug. (20-6

tot 4-8).

V i n d p 1. Fr. : Oranjewoud. Gr. : Appelbergen. Dr. :

Eelde, Assen, Zweeloo, Schoonoord. Ov. : Oldenzaal, Alber-

gen. Holten, Diepenveen. Gdl. : Leuvenum, Apeldoorn, Rhe-

derhei, De Steeg, Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze ; Gorssel,

Zutfen, Laren, Lochern, Ruurlo, Winterswijk, Korenburger-

veen, Aalten, Varsseveld, Bijvank, Montferland, Nijmegen,

Hatert, Groesbeek. Utr. : Rhenen, Doorn, Zeist, De Bilt,

I

^) Een prachtige monografie over Italiaansche soorten van het oude

geslacht Ino, waarin ook de soorten behandeld wordeni, die voor ons van
belang zijn of kunnen worden, werd gepubliceerd door Dr. U. Ro c c i :

,,La Zigena della vite ed alcune specie italiane del gen. Procris F. (s.l.)"

in Boll. Inst. Entom. Univ. di Bologna, voi. 9, p. 113—152, 1937.
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Soest. N.H. : 's-Graveland, Hilversum, Bussum, Amsterdam
(L. Wag.). Z.H. : Den Haag, Loosduinen. N.B. : Ginneken,
Breda, Tilburg, Oisterwijk. Lbg. : Mook, Venlo, Tegelen,
Roermond, Melick, Brunssum, Kerkrade, Bemelen, Maastricht.

Var. Onze vorm stemt overeen met exx. uit Noord-
Duitschland, door S pu 1er subsp. (var.) callunae genoemd
(Heydémann det. ) . Hij onderscheidt zich volgens

S pu 1er van den typonominalen (Weenschen) vorm o.a.,

doordat de voorrand der wis. gestrekter en langer is. Sp u 1 e r

voegt er aan toe, dat callunae misschien een aparte soort is.

R o c c i deelt echter mee (in litt.), dat de Nederlandsche exx.

zonder eenigen twijfel tot de soort pruni behooren.

Procris F.

234. P. statices L, Komt vrijwel door het geheele land op
allerlei soorten van terrein voor : zandgronden (ook in de
duinen: Noordw^ijk, Wassenaar, Hoek van Holland), moe-
rassige terreinen (Loosdrecht, Botshol, Naardermeer, Oost-
einderpoel bij Aalsmeer, ,,in Junij 1857 bij Amsterdam op
eene zeer moerassige weide" teste Snellen, T. v. E., vol.

5, p. 174), in Zuid-Limburg. Van de Wadden-eil. bekend
van Schiermonnikoog (Wiss.). Op de vliegplaatsen soms
talrijk, bijv. in 1897 bij Laag Soerén bij honderden (O u d e-

ma n s, T. v. E., vol. 40, p. 374). 1 gen. met zeer langen

vliegtijd : eind Mei tot half Aug. (26-5 tot 17-8).

Var. De typische vorm heeft blauwgroene wis. (,,viridi-

caerulea"). Deze is vrij zeldzaam en komt in den regel slechts

in enkele exx. onder de soort voor. Paterswolde (W^iss.) ;

Voorst (Cold.) ; Groesbeek, Breda, Gilze-Rijen (Z. Mus.) ;

De Lutte (Btk.) ; Voorthuizen, Venlo (L. Mus.) ; Blerick

(Langeveld) ; Tegelen (Latiers) ; Tilburg (Van den Bergh).

1. ab. viridis Tutt, Brit. Lep., vol. 1, p. 390, 1899. Vvls.

bronskleurig groen. Evenals in Engeland behooren bij ons

bijna alle exx. tot dezen vorm.

2. ab. rubida nov. ab. Grondkleur der vvls. roodkoper-
kleurigi). Deze vorm is niet een kunstmatige, veroorzaakt

door vocht, maar komt wel degelijk in natura voor. De mooiste

exx. stammen uit Noord-Drente. Minder roode trans. exx.

van goudgroene kleur hebben aanleiding gegeven tot het ver-

melden van Procris geryon Hb. als inlandsche soort. Deze
komt tot in Namen voor. Eelde (Z. Mus.) ; Eelderwolde

(Wiss.). Een trans. ex. van Oosterbeek in Z. Mus.

Cochlididae.

Apoda Hw.

235. A. limacodes Hufn. In alle zand- en boschachtige

1) Fond des ailes antérieures de couleur rouge cuivre.
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streken, ook in de duinen. 1 gen., eind Mei tot eind Juli

(30-5 tot 27-7).

Var. 1. ab. mulier Boldt, Ent. Z., vol. 49, p. 117, 1935.

$ met grondkleur der wis. geelachtig oker, bijna geel-

achtig wit, 9 eveneens lichter dan normaal. Diepenveen, ?

(Cold.) ; Brakkenstein (Malden) (Bo.).

2. ab. $ ochracea Seitz, Grossschm., vol. 2, p. 341, 1912.

Eenkleurig gele $ S , wis. alleen met 2 dwarslijnen. Brak-
kenstein (Bo.).

3. ab. $ bufo Fb., Mant. Ins., vol. 2, p. 121, 1787. $ met
oranje- of roodachtige wis. met een breeden zwartachtigen

middenband. Brakkenstein (Bo. ).

4. ab. $ Umax Bkh., Syst. Beschr., vol. 3, p. 449, 1790.

Vvls. geheel donker op een geel vlekje aan den binnenrand
tusschen de 2 lijnen en 1 aan den binnenrandshoek na.

Overal onder de soort. Ook bij de 5 9 komt een dergelijke

vorm voor (Bo.).

5. ab. $ suffusa Seitz, I.e. Vvls. geheel zwartbruin, alleen

de 2 dwarslijnen nog donkerder. Zeer zeldzame vorm : Bo.

1 ex. uit ongeveer 1000 rupsen ! Brakkenstein (Bo.) ; Pias-

molen, Geulle (Z. Mus.) ; Tilburg (Van den Bergh).

Heterogenca Knoch.

236. H. asella Schiff. Zeer lokaal in het O. en Z., maar
op de vliegplaatsen in den regel in aantal. Biologie : Ou d e-

ma n s, E. B., vol. 7, p. 401—409, 1929. Hij vond de rupsen

begin Octr. op beuk en tamme kastanje aan de onderzijde

der bladeren. Ze zijn te vinden door naar de vraatfiguur

der rups uit te kijken. Het bladmoes wordt aan één of beide

zijden der nerven weggevreten. 1 gen., tweede helft van Mei
tot half Juh (23-5 tot 13-7, volgens gekweekte exx.).

V i n d p 1. Gdl. : Putten, Apeldoorn, Ellecom (Middach-
ten), Arnhem, Oosterbeek. N.B. : Breda. Lbg. : Plasmolen

(Ottersum, rupsen op beukeheesters tegen den Kloosterberg,

T. V. E., vol 56, p. LXXII).
Var. De ? 9 vertoonen nogal verschil in tint.

1. ab. [lavescens Tutt, Brit. Lep., vol. 1, p. 379, 1899.

9 9 met okergeelachtige vvls. Overal onder de soort.

Psychidae.

Acanthopsyche Heylaerts.

237. A. atra L., 1767 {opacella H. S., 1845). Nog weinig

aangetroffen in heidestreken. In Denemarken lokaal in Jut-

land en op de eilanden. In Sleesw. -Holst, en bij Hamburg
lokaal ; bij Bremen zeldz. ; in Hannover alleen in het Z. der

prov. ; in Westfalen zeer lokaal ; in de Rijnprov. 1 9 bij
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Aken (
Burtscheider Wald). Uit België sinds jaren niet

meer vermeld. In Engeland in het Z. en in de Schotsche

Hooglanden. 1 gen., Mei (voor zoover bekend; Tutt geeft

voor Engeland op : eind April en Mei, Brit. Lep., vol. 2, p.

391).
Vin dpi. Gdl. : Leuvenum (in Z. Mus. 1 S van

14-5-1926, 1 2 zak, 1 2 pop en jonge zakjes van Juli 1926,

zie ook T. V. E., vol. 69, p. CHI) ; (Wolfheze, leege zak,

I.e., p. CV; Winterswijk, idem, I.e. en E. B., vol. 7, p. 13).

Lbg. : Roermond, $, Mei 1923 (Btk.).

Pachythclia Westwood,

238. P, villosella O. Lokaal in heidestreken door het ge-

heele O. en Z., op de vindplaatsen gewoonlijk niet zeld-

zaam. 1 gen., half Mei tot eind Juh (16-5 tot 25-7, vol-

gens gekweekte exx.).

V i n d p 1. Dr. : Donderen, Norg, Zeegse, Oudèmolen,
Sehipborg, Peize, Bunnerveen, Schoonoord, Odoornerveen.

Ov. : Hengelo. Gdl. : Ermelo, Garderen, Tongeren, Apel-

doorn, Arnhem, Wolfheze, Wageningen, Bennekom. N.B. :

Breda. Lbg. : Tegelen, Roermond.
239. P. (Canephora Hb.) unicolor Hufn. Lokaal in zand-

streken in het O. en Z. 1 gen., half Juni tot begin Aug.

(21-6 tot 1-8, naar gekweekte exx.).

Vi n d p 1. Gdl. ; Putten, Laag Soeren, De Steeg, Arnhem,

Oosterbeek ; Vorden, Doetinehem, Zeddam, 's-Heerenberg,

Montferland, Bijvank, Beek bij Nijm., Nijmegen, Hatert,

Groesbeek. Utr. : Amerongen. N.B. : Breda. Lbg. : Pias-

molen, Venlo, Tegelen, Roermond, Meliek.

Oreopsyche Spr.

240. O. plumifera O. {atra auet. nee L.). Lokaal in heide-

streken, op de vindplaatsen in aantal. 1 gen., begin April

tot half Mei. (1-4 tot 16-5).

V i n d p 1. Gdl. : Wapenvelde, Ermelo, Arnhem, Wolf-
heze, Wageningen, Beek bij Nijm. Utr. : Zeist, De Bilt,

Soest. N.H. : Hilversum, Bussum. N.B. : Breda.

Sterrhopteryx Hb.

241. S. hirsutella Hb. In bosehaehtige streken in het O.

en Z. De S S , die tegen den avond uitkomen, komen op

lieht. 1 gen., begin Juni tot in de tweede helft van Juli (3-6

tot 22-7).

Vin dpi. Gdl.: Twello (zelden op lieht). Empe, Laag

Soeren, Aalten, Bijvank, Berg en Dal, Beek bij Nijm., Nij-

megen, Hatert. N.H. : Hilversum. N.B.: Breda (Hey-
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1 a e r t s schrijft in Sepp, 2e serie, vol. 3, p. 74 : ,,In al onze
bosschen verre van zeldzaam en zelfs trof ik haar zakken
meermalen in heggen en kreupelbosschen rondom vrij ge-

legen akkers. "), Ginneken, Gilze-Rijen, Tilburg, Oisterwijk,

Deurne. Lbg. : St. Jansberg, Venlo, Steyl, Roermond, Bruns-
sum. Meerssen, Bunde, Berg en Terblijt, Geulem, Valken-
burg, Epen,

Phalacropteryx Hb,

242. P» graslinella Bsd, Een zeer lokale soort op heiden,

alleen in Drente wat meer voorkomend, op de vliegplaatsen

daar soms vrij talrijk (teste Skm.). In Denemarken verbreid,

maar lokaal, in Jutland, niet op de eilanden. In Sleesw.- Hol-
stein zeer lokaal ; bij Hamburg nog onbekend ; bij Bremen
zeldzaam ; in Hannover in het N. ; in Westfalen in de Senne ;

in de Rijnprov. bij Trier. Uit België sinds jaren niet meer
vermeld. Ontbreekt in Engeland. 1 gen., begin Mei tot half

Juni (3-5 tot 17-6, volgens gekweekte exx.).

V i n d p 1. Dr. : Norg, Donderen, Peize, Anlo, Zuidlaren,

Bunnerveen, Odoornerveen, Schoonoord. N.B. : Breda (Gal-

dersche Heide). Lbg. : Roermond.

Epichnopteryx Hb.

243. E. tarnierella Brd. Een onzer zeldzaamste Psychiden,
die echter ongetwijfeld in het O. en Z. meer te vinden is,

wanneer maar op den geschikten tijd (Mei) naar de zakjes

gezocht wordt. Als voedselplant wordt algemeen Holcus
mollis L. opgegeven. B o 1 d t deelt echter in een interes-

sant artikel mee (Ent. Z., vol. 50, p. 422—423, 1936), dat

hij de meeste zakken op Agrostis tenuis Sibth. (vulgaris

With.) vond en enkele op Holcus lanatus L. Hoe beperkt

de vindplaatsen kunnen zijn, blijkt v/el hieruit, dat hij langs

een sloot midden in de weilanden bij Beek-Nijm. eind Mei
1936 een kleine kolonie vond op een stukje grond van 5 m
lang en 1 m breed. Nergens anders langs den slootkant of

langs dien van andere slooten was een spoor van tarnierella

te ontdekken. Ruim 30 zakjes werden gevonden, die in to-

taal slechts 2 $ $ opleverden ; de rest waren alle ? ? .

Jaren lang is de vlinder alleen bekend geweest uit Zuid-
Frankrijk en Nederland. Tegenwoordig kennen wij tarnie'

relia echter ook van Bremen, Hannover, Brunswijk en Fürth
in Beieren (Trautmann teste Me d e r. Int. Ent. Z.,

vol. 24, p. 131, 1930), terwijl De Joannis haar uit noor-

delijker deelen van Frankrijk vermeldt (Lamb., 1931, p. 146) :

Forêt de Camelie (Seine-et-Oise), Nolay (Saône-et-Loire),

Vannes (Morbihan). Zijn broer ving op de laatste vind-

plaats 20 à 30 exx, door met zijn net over de toppen der
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grassen langs een pad te strijken. 1 gen., half Mei tot eind

Juni (11-5 tot 21-6, volgens gekweekte exx.).

Vin dpi. Gdl. : Slangenburg (zak in 1932, Btk.) ; Beek

bij Nijmegen (1936, Bo., zie boven; één der beide 5 5 in

Mus. Rd.) ; Nijmegen (op de oude vesting werken. Onze VI.,

p. 358). N.B.: Breda, 11-5-1871 en 27-5-1872 (T. v. E.,

vol. 16, p. 146).

244. E. pulla Esp. Verbreid in het O. en Z., op de vlieg-

plaatsen in den regel in aantal. 1 gen., begin Mei tot be-

gin Juli (5-5 tot 5-7).

V i n d p 1. Ov. : De Lutte, Hengelo. Gdl. : Putten, Apel-

doorn, Voorst, Loenen, Arnhem, Doetinchem (De Zumpe) ;

Bijvank ; Hatert, Nijmegen, Malden (talrijk, Bo.). N.B.:

Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Oisterwijk. Lbg. : Venlo,

Roermond, Kerkrade, Geulem, Maastricht.

Whittleia Tutt

245. W. retiella Newman. Zeer lokaal, slechts van en-

kele vindplaatsen bekend, maar ongetwijfeld in ons land

meer voorkomend. Op de vindplaatsen in den regel in aan-

tal. Hoe gevaarlijk het is te meenen, dat de levenswijze van

een vlinder in ons land moet overeenstemmen met die in een

ander land, blijkt wel bij deze soort. In Engeland is retiella

uitsluitend bekend van zilte gronden langs de Z.- en Z.O.-

kust en men is altijd van meening geweest, dat de vhnder

bij ons dus ook op dergelijke terreinen moest voorkomen.

Snellen heeft daarom zelfs de opgave van Heylaerts,
die de soort in 1876 bij Breda (geen zilten grond) ontdekte,

in twijfel getrokken. Intusschen is de laatste jaren gebleken,

dat retiella bij ons in de eerste plaats een bewoner van zand-

gronden is, waar halophiele planten volkomen ontbreken. In

Engeland is als voedselplant uitsluitend bekend Puccinellia

maritima Pari. (
= Poa maritima De Gorter, Glyceria mari-

tima M.K., Festuca thalassica Kundt). Van de 5 hierna te

noemen vindplaatsen is deze grassoort alleen bekend uit

Diemen, maar groeide daar aan de buitenzijde van den zee-

dijk (en is daar na de voltooiing van den afsluitdijk vermoe-

delijk zelfs geheel verdwenen). De vlinder vliegt daaren-

tegen aan de binnenzijde van den dijk, waar wel een brak-

waterflora voorkomt, maar zonder Pucc. maritima. Op de

vier andere vindplaatsen komen geen halophiele planten voor

(teste Dr. Kruseman).
Heylaerts vermeldt in T. v. E., vol. 21, p. XXVI,

dat hij 3 zakken op populier vond, maar in vol. 53, p. 56

—

57, deelt hij mee, dat ze daar ter verpopping waren vast-

gesponnen. Op de laatste plaats noemt hij als voedselplanten

Poa annua L. en Artemisia. Doet s (E. B., vol. 10, p. 8)

sleepte de rupsen bij de Hollandsche Rading van Festuca
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rubra L. en Holcus lanatus L., terwijl ze in gevangenschap
alle geboden grassoorten aten.

Behalve uit Engeland is retiella nog bekend uit Dene-
marken (geregeld bij Lemvig in Noord-Jutland), uit Slees-

wijk (sinds 1929 meermalen bij Bredstedt) en uit Noord-
Frankrijk (Trautmann teste Me d e r, Int. Ent. Z., vol.

24, p. 131, 1930). 1 gen., eind April tot begin Juni (29-4

tot 9-6). (Voor Engeland geeft T u 1 1 op : eind Mei en Juni,

Brit. Lep., vol. 2, p. 346, 1900).

Vin dpi. Utr. : De Bilt, 1922. 5 SS (Z. Mus.) ; Hol-

landsche Rading, 16 SS in 1936, rupsen in 1937 (Doets,

zie ook E. B., I.e.). N.H. : Bussum, 18-5-1934 een S ge-

sleept op drogen zandgrond bij het viaduct over de spoor-

baan (Diakonoff) ; Diemen, vanaf 1909 aan de binnenzijde

van den IJselmeerdijk. N.B. : Breda, 1877 en 1878 bij Den
Emmer en op de Spinolaschans bij Terheiden (T. v. E., vol.

21 en vol. 53, I.e.).

Fumea Stephens.

246. F. casta Pall. Door het geheele land in zand- en

boschachtige streken, gewoon. 1 gen., tweede helft van Mei
tot half Juh (21-5 tot 11-7).

Proutia Tutt.

247. P. betulina Z. Veel lokaler dan de vorige soort, in

boschachtige streken in het O. en in het duingebied. 1 gen.,

begin Juni tot in de tweede helft van Aug. (5-6 tot 20-8).

V i n d p 1. Ov. : De Lutte, Delden, Diepenveen. Gdl. :

Leuvenum. Apeldoorn, Brummen, Arnhem, Oosterbeek, Door-

werth ; Aalten ; Bijvank ; Berg en Dal, Nijmegen, Hatert

(zakken zeer talrijk van dennen geklopt, Bo. ). Utr. : Ame-
rongen. De Bilt. N.H. : Overveen. N.B. : Breda (Liesbosch).

Lbg. : Roermond, Maasniel.

Bacotia Tutt.

248. B. sepium Spr. Op zandgronden in het O., lokaal, op

de vindplaatsen soms in aantal ; ook in Z. Limbg. 1 gen.,

tweede helft van Juni tot eind Juli (23-6 tot 28-7).

V i n d p 1. Gdl. : Arnhem, Oosterbeek, Doetinchem, Nij-

megen, Groesbeek. Utr. : Amerongen, Driebergen, Breukelen.

N.H. : Hilversum (rups veel op Abies, nu en dan op Picea,

teste Doets). N.B. : Breda, Oisterwijk. Lbg. : Venlo, Meers-

sen, Bunde, Gulpen.
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Luffia Tutt.

249. L. ferchaultella Stephens. Tot nog toe uitsluitend

gevonden in Zeeland en Zd. -Limburg, op de vindplaatsen

in aantal. Overigens is de vlinder, waarvan geen $ $ be-

kend zijn, 1) alleen vermeld uit Engeland, waar hij lokaal

in de zuidelijke helft voorkomt. De zakjes zijn bij ons op
verschillende boomsoorten (iep, populier, vruchtboomen) ge-

vonden. Zie ook de uitvoerige mededeeling van Brants
over de eerste vondsten in ons land in 1918 (T. v. E., vol.

66, p. IX—XIX). 1 gen., Juh (6-7 tot 21-7).

V i n d p 1. Zl. : Haamstede, Middelburg, Goes, Katse-

veer. Lbg. : Meerssen.

Talcporia Hb.

250. T. tubulosa Retzius, 1783 {pseudobombycella Hb.,

1796). Algemeen op zandgronden, vooral in boschachtige

streken, de zakken veel tegen beuken. D o e t s vond in 1936

de S S talrijk rondvliegen op de heide bij Hilversum. 1 gen.,

half Mei tot eind Juni (17-5 tot 27-6).

Var. 1. ab. guenei Zeiler, Linn. Ent., vol. 7, p. 342, 1852.

Kop niet geelachtig, maar donker. Amerongen (Lpk. ) ; Breda,

Roermond (Btk.).

Solenobia Zeiler.

251. S. triquetrella F. v. R. Waarschijnlijk in alle zand-
streken gewoon. In ons land komt alleen de in Midden-
Europa zeer verbreide parthenogenetische vorm voor 2) ; de
sexueele, die slechts van weinige vindplaatsen bekend is,

werd tot nog toe niet aangetroffen. 1 gen., half April tot

half Mei (11-4 tot 19-5).

V i n d p 1. Gdl. : Winterswijk, Arnhem, Groesbeek. Utr. :

Amerongen. N.H. : Overveen. Z.H. : Den Haag, Loosduinen.

N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Hondsdonk. Lbg. : Venlo.

252. S. inconspicuella Stainton. Nog slechts van enkele

vindplaatsen bekend, daar gewoon. Overigens alleen met
zekerheid bekend uit Engeland (verbreid) en België (teste

Dufrane).3) 1 gen., tweede helft van Maart tot begin

Mei (24-3 tot 7-5).

^) Hering (Die Schmetterl. nach ihren Arten dargestellt, p. 303,

1932) noemt ferchaultella ,,die parthenogenetische Rasse" van L. lapi^

della Goeze.

) Volgens Hering (I.e., p. 304) is deze waarschijnlijk lichenella L.

) Hering (I.e.) schrijft, dat inconspicuella alleen in Engeland voor-

komt. De uit Duitschland etc. vermelde exx. behooren tot nickecli Hein.

Voor zoover mij bekend is, heeft hij de Nederlandsche en Belgische exx.

echter niet gezien.
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V i n d p 1. Gdl. : Leuvenum, Imbosch, Montferland, Bij-

vank. Utr. : Amerongen.
253. S. cembrella L. i

) Waarschijnlijk door het geheele
land in boschachtige streken verspreid. De soort komt bij

ons in 2 hoofdvormen voor, de sexueele cembrella L. en de
parthenogenetische lichenella L. Vroeger werden deze als

2 afzonderlijke soorten beschouwd, maar volgens de onder-
zoekingen van Seiler hebben we met slechts één soort

te doen. Beide vormen schijnen niet naast elkaar op dezelfde

terreinen voor te komen, maar veel is hiervan nog niet be-

kend. Snellen (De Vlinders, II, p. 446) meldt, dat de
rups van den sexueelen vorm op stammen van Pinus syl-

vestris L. gevonden is, wat ook in de literatuur bevestigd

wordt. Hering bijv. zegt van den vorm (onder den naam
pineti Zeil.) : ,,In Kieferwäldern häufig." Volgens D u f r a-

n e komt de rups echter ook op andere boomen voor. 1 gen.,

April (6-4 tot 29-4).

V i n d p 1. a. cembrella L. Gdl. : Apeldoorn, Klarenbeek,

Arnhem, Bijvank, Berg en Dal, Groesbeek. Utr. : Amerongen
(in het bosch). N.B. : Breda (zakken op Pinus).

b. lichenella L. Utr. : Amerongen (op geheel andere plaats

dan cembrella, nl. op een tabaksschuur en daar talrijk, teste

Btk.). N.H. : Naardermeer, Overveen. Z.H.: Rotterdam?
(De Vlinders, II, p. 445, als inconspicuella) .

Var. De sexueele vorm, cembrella L., komt in 2 onder-

vormen bij ons voor. De donkerder noordelijke typische vorm
is de gewoonste. Daarnaast wordt ook aangetroffen :

1. ab. pineti Zeiler, Linn. Ent., vol. 7, p. 348, 1852. De
lichtere, grootere zuidelijker' vorm.

Op m. 1. De nomenclatuur van de laatste soort is vrij

verward. Meestal wordt de soort 5. pineti Z. genoemd, zon-

der een verdeeling in een noordelijker en zuidelijker vorm te

maken (o.a. door Hering), soms ook 5. cembrella Teng-
str. De door mij gebruikte nomenclatuur is die van T u 1 1,

die mij wel gefundeerd lijkt. Linné heeft een Tinea cem-
brella beschreven (Fauna Suecica, p. 365), die moeilijk iets

anders dan deze soort kan zijn. Ook Nordstrom schrijft

(in litt.) : ,, Persönlich bin ich für cembrella L., worin ich nicht

anders sehen kann als pineti Z."

I

') S. wockii Hein. Op gezag van Du frane vermeldt Btk. deze

soort van Amerongen. Du frane schrijft (Lambillionea, 1930, p. 109),

dat hij wockii voor een vorm van inconspicuella houdt, omdat dezelfde

zakken van Amerongen zoowel inconspicuella als wockii opleverden. Hij

is met deze bewering in tegenspraak met alle autoriteiten, die ik heb

geraadpleegd (Von Heinemann, Tutt, Rebel in Spuler, He-
ring), en die alle wockii als zelfstandige soort opvatten. Hering
geeft als vindplaats van wockii alleen Silezië op. Zoo lang daarom niet

door onderzoek van het genitaalapparaat (ook van authentiek buiten-

landsch materiaal) uitgemaakt is, of de Nederlandsche exx. tot wockii

behooren, acht ik het raadzamer de soort niet als inlandsch op te nemen.
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2. In biologisch opzicht is het geslacht Solenobia zeer be-

langwekkend. Hierop kan in dezen Catalogus niet nader in-

gegaan worden. Men leze echter de interessante inleiding

tot de Psychidae door We h r 1 i in Seitz, vol. 2, suppl.,

p.21 1 —213, 1933, waar ook verdere literatuur genoemd wordt.

3. De faunistische kennis van Solenobia kan niet anders

dan fragmentarisch en zeer onbevredigend genoemd worden.

De rupsen zijn in de eerste mooie dagen van Maart op boom-
stammen te vinden, waar de kleine min of meer driekantige

gladde zakjes dan al spoedig ter verpopping worden vast-

gesponnen, zoodat de kweek weinig moeilijkheden oplevert.

Het is daarom te hopen, dat in de komende jaren wat meer
licht over deze groep verspreid wordt. Misschien zal het dan
ook mogelijk zijn verschillende nu nog duistere punten tot

klaarheid te brengen. Zoo beschouwt Hering alle parthe-

nogenetische 9 ? als één soort, lichenella L., terwijl andere

auteurs zoowel van triquetrella een dergelijken vorm onder-

scheiden (niet apart benoemd) als van cembrella (de echte

lichenella L. ). Verder meent Tutt (Brit. Lep., vol. 2, p.

175), dat het door Snellen van Voll, afgebeelde $

van triquetrella (in Sepp, serie 2, vol. 3, pi. 42, fig. 1 —10)

in werkelijkheid lichenella is. (Bentinck schrijft (T. v.

E., vol. 73, p. XCVI) dat Tutt ,, heeft aangetoond, dat

cembrella en lichenella vormen van pineti, en wockii van fn-

conspicuella zijn." Dit is onjuist. Tutt beschouwde alleen

pineti als een vorm van cembrella L. en alle andere als zelf-

standige soorten. Seiler had zijn proeven toen nog niet

genomen, zoodat er in 1900 geen enkel bewijs was, dat ook
lichenella tot het soortcomplex cembrella behoort. T u 1 1 's

conclusie was toen (p. 160) : ,, Really we know nothing yet

of the subject and every student must take the facts as he

finds them.") Er bestaat ongetwijfeld groote behoefte aan
een monografische behandeling van de Nederlandsche vor-

men, waarbij de studie van het copulatieapparaat (en dan
vooral vergeleken met betrouwbaar buitenlandsch materiaal)

een belangrijke plaats zal moeten innemen.

Bankesia Tutt.

254. B. staintoni Walsingham. In 1926 in ons land door

Tutein Nolthenius ontdekt (T. v. E., vol. 70, p.

XXII) ; thans van 2 vindplaatsen bekend. Behalve 1 vind-

plaats in Engeland (Southamptonwater) wist Tutt slechts

2 andere zekere vindplaatsen te vermelden, nl. Brussel en

Corsica (Brit. Lep., vol. 2, p. 212). Dufrane meldt

1 $ van Frameries, Zuid België (Lamb., 1930, p. 106), ter-

wijl Burrows (Ent. Ree, vol. 44, p. 118. 1932) den

vlinder uit Frankrijk vermeldt (Parijs, Vannes, Janville).
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Zie over deze soort ook L y c k 1 a ma in T. v. E., vol.

74, p. LXXI en vol. 76, p. 93—94. Hij schrijft, dat de rups
boommos eet, doch bijna volwassen ook gaarne gras, dat

zij vanaf Aug. vooral op beuken te vinden is en dat ze eind

Febr. verpopt. 1 gen., begin Maart tot half April (7-3 tot

10-4).

V i n d p 1. Gdl. : Leuvenum (26 Maart 1926 het eerste

Nederl. ex.) ; Ubbergen (de zakken in Septr. gewoon, teste

Lycklama, l.c, vol. 76).

Acgeriidae.

Aegcria F,

255» A, apiformis Cl. Door het geheele land, meer of min-
der gewoon. 1 gen., begin Juni tot eind Juli (3-6 tot 31-7).

V a r. 2 $ 9 met helder lichtbruine in plaats van donkere
banden. Bunne, 1927 (Skm.).

Sphecia Hb.

256. S. crabroniformis Lewin. Zeer lokaal, zeldzaam. 1

gen., Juh (5-7 tot 25-7).

V i n d p 1. Fr.: Leeuwarden, Scherpenzeel. Dr.: Eelder-

wolde. Ov. : Deventer, Gdl. : Oosterbeek, Slangenburg.

Utr. : Nichtevegt. Z.H. : Katwijk, Rijnsburg. N.B. : Breda.

Var. 1. ab. bredanensis Heylaerts, T. v. E., vol. 26, p.

CLI, 1883. Het schildje van den metathorax met 2 gele met
de holle zijden naar elkaar gekeerde halve maantjes. Eerste

achterlijfsring geel, tweede zwart, derde geel, vierde rood-

achtig oranje, de volgende ringen geel, staartpluim oranje-

geel. Breda (type, Heylaerts, I.e.).

Paranthrenc Hb.

257. P. tabaniformis Rott. In een groot deel van het land

waargenomen, lokaal. 1 gen., begin Juni tot eind Aug. (3-6

tot 28-8).

V i n d p 1. Fr. : Oldeboorn. Gr. : Groningen. Gdl. : Apel-

doorn, Brummen, Arnhem, Wageningen (in 1937 talrijke

uitgekomen poppen in afgezaagde populieren, Skm.), Benne-

kom ; Aalten, Slangenburg ; St. Jansberg, Malden, Hees ;

Wamel, Leeuwen. Utr. : Vianen, Bilthoven, Utrecht (Vos-

segat), Amersfoort, Groenekan. N.H. : Amsterdam, Velzen,

Aerdenhout. Z.H. : Bodegraven, Den Haag, Rockanje, Nu-
mansdorp, Dordrecht. N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Hel-

voirt, Oisterwijk. Lbg. : Mook, Venlo, Tegelen, Horst, Roer-

mond, Maasniel, Linne, Borgharen, Brunssum, Kerkrade,

Bemelen, Meerssen, Gronsveld.
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Bembecia Hb.

258. B. hylaeiformis Lasp. Zeer lokaal, nog weinig waar-
genomen. 1 gen., eind Juli tot eind Aug. (29-7 tot 22-8).

V i n d p 1. Dr. : Assen, Rolde. Gdl. : Laag Soeren, Arn-
hem. N.B. : Breda (verscheiden rupsen in 1887, T. v. E.,

vol. 33. p. XXXV). Lbg. : Venlo, Bunde.

Synanthedon Hb.

259. S. spheciformis Esp. In de zand- en boschachtige
streken van bijna het geheele land (behalve in de duinen)
waargenomen. 1 gen., eind Mei tot eind Juni (25-5 tot 26-6).

V i n d p 1. Gr. : Groningen. Dr. : Peize, Bunnerveen,
Wijster, Frederiksoord. Ov. : De Lutte, Diepenveen. Gdl. :

Putten, Hulshorst, Nunspeet, Apeldoorn, Laag Soeren, Brum-
men, Spankeren, Ellecom, Wolfheze, Bennekom ; Winters-
wijk, Aalten. Utr. : Rhenen, Leersum, Driebergen, Soest.

N.H. : Blaricum. N.B. : Ginneken, Breda (Ulvenhoutsche
Bosch, Mastbosch), Rijen, Oisterwijk. Lbg.: Mook, Venlo,
Weert, Roermond, Kerkrade, Simpelveld, Vaals, Epen,
Schinveld, Meerssen, St. Pieter, Valkenburg.

260. S. tipuliformis Cl. Door het geheele land waargeno-
men. Alleen uit Drente zijn mij geen vindplaatsen bekend.
1 gen., eind Mei tot begin Juli (23-5 tot 9-7).

261. S. vespifonnis L. In de zandstreken van bijna het

geheele land waargenomen, met uitzondering van de duinen.

1 gen., half Mei tot half Aug. (21-5 tot 17-8).

V i n d p 1. Gr. : Groningen. Dr. : Donderen, Zuidlaren.

Ov. : Holten. Gdl. : Putten, Hulshorst, Nunspeet, Apeldoorn,
Brummen, Ellecom, Rozendaal, Arnhem, Oosterbeek, Heel-
sum, Wageningen, Ede ; Vorden, Lochem, Doetinchem,
St. Jansberg. Utr. : Rhenen, Leersum, Driebergen, De Bilt,

Bilthoven, Soest. N.H. : Hilversum. Z.H. : Rotterdam. N.B. :

Bergen op Zoom, Breda. Lbg. : Mook, Venlo, Steyl, Bruns-
sum, Houthem.

262. S. myopaeformis Bkh. Lokaal, vooral in het O. en
Z. 1 gen., half Mei tot begin Aug. (13-5 tot 1-8).

V i n d p 1. Ov. : Denekamp. Gdl. : Nijkerk, Vaassen,
Brummen, Dieren, Oosterbeek, Wageningen ; Zutfen. Utr. :

Amersfoort, Utrecht. N.H. : Amsterdam-Watergraafsmeer
(L. Wag.). Z.H. : Dordrecht. N.B. : Geertruidenberg, Hal-
steren, Breda, Princenhage, Chaam. Lbg. : Venlo, Roermond,
Brunssum, Kerkrade, Heer, Maastricht, Mechelen.

263. S. culiciformis L. Lokaal in zandstreken (ook in de
duinen.) 1 gen., midden Mei tot eind Juli (19-5 tot 25-7).

V i n d p 1. Gr.: Appelbergen, Juni 1930 zeer talrijk in

afgezaagde berken (Skm.). Dr.: Zeegse. Gdl.: Nijkerk,

Putten, Apeldoorn, Empe, Spankeren, Renkum, Wagenin-
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gen ; Aalten, Montferland, Nijmegen. Utr. : Leersum, Zeist,

De Bilt, Amersfoort, Soest. N.H. : Hilversum, Bussum, Am-
sterdam (Van der Beek), Schoorl, Velzen. Z.H. : Den Haag.

N.B. : Breda, Gilze-Rijen, Tilburg. Lbg. : Venlo, Steyl, Roer-

mond, Maalbroek, Brunssum, Meerssen, Gulpen, Vaals.

264. S. formicaeformis Esp. Lokaal, vooral in vochtige

streken. 1 gen., begin Juni tot eind Juli (2-6 tot 31-7).

V i n d p 1. Fr. : 1 ex. met etiket ,, Friesland" in Z. Mus.
Gr. : Delfzijl (waarschijnlijk uit aangevoerd rijshout. Wiss.).

Ov. : Diepenveen, Deventer. Gdl. : Arnhem, Oosterbeek,

Wageningen, Herwen, Lobith, Nijmegen, Eist, Wamel, Kui-

lenburg. Utr. : Rhenen, Linschoten, Jaarsveld, Utrecht, Nieu-

wersluis, Nichtevegt, Ankeveen. N.H. : Diemen, Amsterdam-
Watergraafsmeer, Halfweg, Beverwijk, Vogelenzang. Z.H. :

Leiden, Zevenhuizen, Rotterdam, Dordrecht, Numansdorp,
Spijkenisse. N.B. : Breda. Lbg. : Kerkrade.

Dipsosphecia Spuler.

265. D. ichneumoniformis F. Zeer lokaal, uitsluitend in

Limburg. In Denemarken lokaal en zeldzaam. Ontbreekt in

Sleesw. -Holstein, bij Hamburg en bij Bremen ; in Hannover
gevonden bij Waldeck ; zeer zeldzaam in Westfalen ; in de

Rijnprov. bij Crefeld. In België zeer lokaal. In Engeland

vooral in het zuiden. 1 gen.. Juni, Juh.

Vin dpi. Lbg.: Roermond, 1897 (Latiers) ; Maastricht,

1922, Schin op Geul, 19-7-1934 (Mus. M.) ; Valkenburg,

20-7-1881 (L. Mus.) ; Gulpen. 30-7-1894 (Z. Mus.).

Chamaesphecia Spuler.

266. C. empiformis Esp. Lokaal in het O. en Z., op de

vliegplaatsen soms in aantal. 1 gen., eind Mei tot half Juli

(25-5 tot 15-7).

V i n d p 1. Gdl. : Apeldoorn, Arnhem, Oosterbeek, Wa-
geningen (niet zeldzaam langs den Rijn tusschen Wagenin-
gen en Rhenen, Skm.) ; Lobith. Utr. : Grebbe, Rhenen, An-

keveen. N.B. : Breda, 's-Hertogenbosch, Middelaar. Lbg. :

Grubbenvorst, ,,Zuid-Limburg" (Z. Mus.).

Cossidae.

Cossus F.

267. C. cossus L. In het geheele land, op vele plaatsen

algemeen. Ook bekend van Schiermonnikoog (Wiss.). 1 gen.,

begin Juni tot begin Septr. (8-6 tot 4-9).

Var. De vlinders varieeren nogal in tint en teekening.

Een zeer hcht ex. met grijswitte grondkleur van Goes (Van

Berk).
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Zeuzera Latr*

268» Z. pyrina L, Door bijna het geheele land, vrij lokaal,

maar op de vindplaatsen dikwijls in aantal. 1 gen., half Juni

tot eind Septr. (20-6 tot 25-9).

V i n d p 1. Gr. : Groningen, Noorder Hoogebrug. Ov. :

Steenwijk, Zwolle, Holten. Gdl. : Nijkerk, Harderwijk, Put-

ten, Leuvenum, Apeldoorn, Twello (vrij geregeld in enkele

exx. per jaar), Brummen, Beekhuizen, Arnhem, Oosterbeek,

Heelsum, Wageningen, Bennekom ; Zutfen, Vorden, Aalten,

Doetinchem, Doesburg, Didam ; Ubbergen, Nijmegen, Neer-
bosch. Utr. : Amerongen, Utrecht, Amersfoort, Groenekan.
N.H. : Hilversum, Bussum, Amsterdam, Koog aan de Zaan,
Overveen, Haarlem. Z.H. : Oegstgeest, Leiden, Den Haag,
Voorschoten, Delft, Rotterdam, Dordrecht, Numansdorp,
Oud-Beierland. Zl. : Zierikzee. N.B. : Bergen op Zoom,
Breda, Tilburg, Deurne. Lbg. : Blerick, Tegelen, Roermond,
Stein, Brunssum, Schinveld, Maastricht, Heer, Meerssen
(alg., soms 10 of 12 per avond op licht). Valkenburg,
Klimmen, Epen.

Phragmataecia Newman.

269. P. castaneae Hb. Vooral op vochtige plaatsen, lokaal,

maar stellig meer voorkomend dan bekend is. 1 gen., begin

Juni tot eind JuH (5-6 tot 30-7), in T. v. E., vol. 6, p. 158,

een ex. vermeld van Mei.

Vin dpi. Gdl.: Putten, Twello (1 ex.), Nijmegen, Zalt-

Bommel. Utr. : Maarsen, Kortenhoef, Waverveen. N.H. :

Bussum, Naarden, Naardermeer, Amsterdam, Overveen,
Heemstede. Z.H. : Roelof Arendsveen, Nieuwkoop, Hille-

gersberg, Rotterdam, Dordrecht. N.B. : Bergen op Zoom,
Breda, Oudenbosch.

Hepialidae.

Hepialus F.

270. H. hamuli L. Lokaal, op allerlei grondsoorten. Op
de vindplaatsen in den regel gewoon. 1 gen., eind Mei tot

begin Septr. (31-5 tot 9-9).

V i n d p 1. Gr. : Groningen. Dr. : Peize, Peizermade, Eel-

derwolde, Paterswolde, Assen. Ov. : Denekamp, Enschede,

Hengelo, Almelo, Diepenveen. Gdl. : Empe, Laag Soeren,

Dieren, Arnhem, Oosterbeek, Wageningen, Bennekom ; Zut-

fen, Vorden, Winterswijk, Aalten, Doetinchem, Doesburg,

Bijvank ; Herwen, Lobith ; Ubbergen, Nijmegen, Hatert ;

Huissen, Wamel, Tiel. Utr. : Doorn, Zeist, Soest, Baarn
(zeer alg., Doets), Maarssen, Kortenhoef, Ankeveen. N.H. :

Amsterdam, Wijk aan Zee, Santpoort, Bloemendaal, Over-
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veen, Haarlem, Heemstede. Z.H. : Katwijk, Giesendam, Rot-
terdam, Hillegersberg, Hoek van Holland, Oostvoorne, Roc-
kanje, Dordrecht. N.B. : Breda, Eindhoven, Helmond,
Deurne. Lbg. : Brunssum, Maastricht, Heugem, Geulle,

Houthem, Voerendaal, Mechelen, Epen, Wijlre.

Var. 1. ab. S rufomaculata nov. ab. Met roode vlekken
op de wis., als de ? 9 i). Fig. : T. v. E., vol. 9, pi. 2, fig.

3,4. Hillegersberg, Rotterdam (5 S $ in Z. Mus., 2 5 5 in

L. Mus.) ; Heemstede (Wiss.).

2. ab. pusillus Stephan, Soc. Ent., vol. 38, p. 46, 1923.

Dwergen. Hillegersberg (L. Mus.).
3. ab. 9 dannenbergi Stephan, I.e. Vvls. zonder roode

vlekken. Alleen enkele trans. exx. : Heemstede (Wiss.) ;

Wijlre (Mus. Rd.) ; Helmond (Van den Bergh).

271, H» sylvina L. Haast door het geheele land, op de
vindplaatsen meest gewoon. 1 gen., eind Juli tot half Septr.

(30-7 tot 10-9).

V i n d p 1. Fr. : Leeuwarden, Kollum, Sneek. Gr. : Delf-

zijl, Appingedam, Loppersum, Groningen (in de omgeving
overal, vaak zeer talrijk, Skm.), Haren. Dr.: Paterswolde,

Peize. Ov. : Hengelo, Almelo, Diepenveen. Gdl. : Veluwe,
Graafschap en Achterhoek, Bijvank, Herwen, Lobith, Nij-

megen, Hatert, Wamel. Utr. : geheele prov. N.H. : Bussum,
Laren, Amsterdam (gewoon). Camp, Bloemendaal, Haar-
lem, Overveen. Z.H. : Oegstgeest, Leiden, Den Haag, Delft,

Rotterdam, Overschie, Giesendam, Dordrecht, Numansdorp,
Spijkenisse. Zl. : Burgh, Domburg, Wemeldinge. N.B. : Ber-

gen op Zoom, Princenhage, Ginneken, Breda, Tilburg,

's Hertogenbosch, Nuenen, Deurne. Lbg. : Mook, Venlo,

Roermond, Brunssum, Kerkrade, Meerssen (zeer gewoon),
Gronsveld, Valkenburg, Schin op Geul, Voerendaal, Meche-
len, Epen.

V a r. 1 ab. poecilus Hormuzaki, Ent. Nachr., vol. 20, p.

8, 1894. $ , middenveld der vvls. levendig goudbruin, wortel-

en franjeveld donkerbruin, dwarslijnen breed wit, zeer dui-

delijk ; avis. zwartgrijs. Bijvank (Sch.).

2. ab. 9 brunnescens nov. ab. Grondkleur bruinachtig in

plaats van donkergrijs^). Kollum, Oosterbeek, Venlo (Z.

Mus.) ; Amsterdam (v. d. M.).
3. ab. 9 pauper nov. ab. Grondkleur lichtgrijs, teekening

zeer flauw^). Amsterdam (v. d. M.).

272. H. lupulina L. Veel lokaler dan de vorige soort. 1

gen., hoofdvliegtijd begin Mei tot half Juni (10-5 tot 13-6),

maar in Z. Mus. een ex. van JuH 1887 en een 9 van Aug.

1892.

^) $ portant des macules rouges aux ailes antérieures comme chez

la 9 .

2) Fond brunâtre au lieu de gris foncé.

3) Fond gris pâle, dessin très faible.
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V i n d p 1. Fr. : Kuikhorne. Gr. : Groningen. Ov, : Kam-
pen. Gdl. : Wageningen, Lobith, Herwen, Berg en Dal, Nij-

megen, Huissen, Ewijk, Wamel, Leeuwen, Echteld, Tiel.

Utr. : Rhenen, Amerongen, Soestdijk, Loenen (Oud-Over),
Nichtevegt. N.H. : Amsterdam, Buiksloot, Aalsmeer, Over-
veen. Z.H. : Noordwijkerhout, Leiden, Wassenaar, Den
Haag, Scheveningen, Delft, Rotterdam, Nieuwveen, Bode-
graven, Woerden, Boskoop, Zevenhuizen, Giesendam, Dor-
drecht, Numansdorp, Oud-Beierland, Spijkenisse. Zl. : Wal-
cheren. N.B. : Breda, Tilburg. Lbg. : Gennep, Roermond,
Kerkrade, Gronsveld, Mechelen, Epen.

273, H. hecta L» Door het geheele land op zandgronden
en in boschachtige streken. 1 gen., tweede helft van Mei tot

tweede helft van Juh (24-5 tot 21-7).

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Giekerk, Beetsterzwaag. Gr. :

Groningen. Dr. : Paterswolde. Ov. : De Lutte, Hengelo,

Almelo, Ommen, Diepenveen. Gdl. : Veluwe, Graafschap en

Achterhoek, Bijvank, Montferland, Nijmegen en omgeving.

Utr. : Rhenen, Doorn, Amerongen, Zeist, Austerlitz, Amers-
foort, Soest, Baarn. N.H. : Holl. Rading, Laren, Bussum,
Naarden, Muiderberg. Z.H. : Den Haag, Dordrecht. N.B. :

Bergen op Zoom, Princenhage, Ginneken, Breda, Oisterwijk,

Helmond, Deurne. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Roermond, Odi-
liënberg, Kerkrade, Meerssen, Amby, Gronsveld, Geulem,
Houthem, Klimmen, Epen, Vaals.

Var. 1. ab. decorata Kroul., Soc. Ent, vol. 23, p. 18, 1908.

Op de wis. voor den achterrand een derde rij zilvervlekken,

ook sporen van zilver op de avis. Ommen, Atnhem, Ede, Berg

en Dal (Z. Mus.) ; Amerongen (Wiss.) ; Apeldoorn (de

Vos) ; Breda (L. Mus.) ; Ginneken (F. F.).

2. ab. unicolor Petersen, Lep. Fauna Estland, 1924, p. 306.

De teekening der wis. zoo goed als geheel verdwenen. Arn-
hem, Berg en Dal, Soest, Plasmolen (Z. Mus.) ; Muider-
berg (v. d. M.) ; Ellecom (Gold.).

3. ab. nigra nov. ab. Grondkleur zwart, zilvervlekken nor-

maali ) . Breda ( H e y 1 a e r t s, T. v. E., vol. 33, p. XXXVII )

.

^) Fond noir, taches argentées normales.


